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Guttegom .

870
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870
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Guyenne . . .
8;4
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875
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Keith (von) . . . 244
Kenneljk onvermogen. 19
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Zadels . . . . .406
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435
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617
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Stilographie .
Vernet
29

F is de zesde letter van ons alphabeth en doorgaans aan de natuur,

aan diereu,

de vierde in derj dermedeklinkers.Zj be- planten en zelfs aan levenlooze voorw erpen,

hoorttot de afdeeling der lipletters,doeho1At- die veelal denkende en sprekende w orden
breekt in het alphabeth der Phoeniciërs en voorgesteld,en in dien vorm hult zijregelen

wasbjdeLatjnen,waarvanwjhaarûntleend
hebben,oorspronkeljk slechtseenezachteaanblazing, de zoogelaaamde dt
k
qamma al.
:pllclzzà
(Aeolisehe dtlbbelgamma), zooals 00k bljkt
uit de gedaantedezerletter,nameljk dievan2
gamma'
s (FF) ontleeud. Later nam haal
-geluid tOe in hardheid en begûn op dat der
Grieksehe + te geljken,terwjlmen aan de

van levenswjsheid.Defàbeldichtermag zieh
dusvrj bewegen ophetgebied derwonderen
en onmogeljkheden,mitshjdaarbj zjn doel
voor ooyen houde elz de wetten eeneredele
eenvoudlgheid nietlliskenne.O0k ishet hem
geoorloofd, gebruik te maken van seherts en

satyre,ofom ()l/hetgevoeltewerken.Duideljk en kraehtlg moet de toepassing - de

voormalige zaehte aanblazing eene als m ede- m oraal van de t'
abel Vf0Zen.
klinker besehouwde U (F) t0t teeken gaf. De fabel is zeer otltl.M en vindthaarreeds
D00r velt? DtlitscherswordendelettersF en #z- in het boek derRigtereu (1X :8- 15),waar
nagenoeg op dezelfdewjzeuitgesproken,- bj Jotltam ollderscheidllne bofllueu sprekende inde FransehelzisdeklankderF veelharderdan voert.Bekond ztjn voortsdeArabisehe t
ktbelen
die der T'
r,welke laatste bj hen naarde W van Lockman,de Grieksche vau Aesopqs,en
zw eem t,- en in ûns Vaderland ishetonder- de Latjnsehe van Pl
taedrns.Tt)
t de vtlor-

seheid duideljk genoeg te hooren,behalve in naamste fabeldichtersvan lateren tjdbehooren
Friesland,w aar de V even seherp wordtuit- Gay in Engeland, Yriarte,in Spaqje?Gellert
gesproken a1sde F.M en doetlaatstgenoemde i
n Duitschland en Lafontaitte in Franltrjk.
letter hooren bj het zamentrekken der lip- 0ns Vaderland heeftgeene uitstekende t'
abelpen?terwjlmen de lueht tlitbl
aast.De klank dichters voortgebragt;vt
?
r
mo
e
d
e
l
j
k
û
n
t
b
r
eekt
der V daarentegen vereischt een openen der
lippen.

pns de levendigheid van verbeelding,w tllke
di0 dichtsoortvordert.

Als cjfer bedtlidt F bj deRomeinen 40, Meu geeft den lzaam vanfabelleer ook-wel
en F 40000.Bj verkorting wordt zj gebruikt aan de godenleer (ler Grieken, Rom einen,
van dewoorden jllit
!s,feoitenz.Metbetrek- Skandinaviërs?ellz., zie ontterRljtltoloyle.
king tOtboeken beteekentfo (tblio)eeneblad- Faber. Vele merkwaardige mannen binzjde ot
'het formaat.Op het kompas van een nen en buiten de grenzen van ons Vaderlalld

Engelsch zakuurwerk geettF hetwoordfaster (sneller) te kennen, - Op een tllermometer den naam van Fahrettlteii, el1 in de
scheikunde dien van .jttorium.In de mtlziek
is f een der grondtoonen en staat in de
bovensteltjn vandenuotenbalk(zie Toonaardl.

droegen dezen gtlslatshtsnaaul.Van de N eder-

laltdersnoemen wi
j:
Jacob'
as Fcler?e(,
11vert
litlllsteljk Tuatijnsl!h
diehter. Hi
j werd geboren te Devonter ill
1472, was er Onderwjzttr lltj de Broeders

van het Gemeene Leven?(?n overleettaltlaar
Fa is de vierde tool
z van onzen tegenwoor- in 1503.Hi
jschreet
'
:,ypanegyritstlsintriumphum

digen toonladder.De olldere toonzetters ver- Christietc.(149t))5' i
,carnlen paneglrl'
ic
tl
)n
staan onderfa den bovensten halven toon (1e adm iranda Dei genetricis Alariae sttnlper
van de opwaarts in den toonladder op elk- virginis ()t serenitate et hulnilitate'', t
?n
ander volgende halve toonenq den beneden- Catonisdisticha(lttt
.(1601)'7
.
liggenden heet dan m'
i.Tn den toonladdervan
Petrlbs Ftzôe'r, een llitstekeud godgeleerde.

C-dt
lrzjn hetduse,ften J,:c;in tlienvan Hi
tlwerd geboren to Ni
jmegellfllllstrt
pekshet
F-dtu.,a,b,en e,J.
*F
iaar 1479J
. studeerde te Par*
ijs in de godgeFabel (Eene)noemt men in het algemeen leerdlleid en wi
jsbegeelte en werd f!1
-in 151.7
een verdicht verhaal,
en m eer bepaaltl tût dodol.
- bevordm-d. Hi
j behoûrde tflt de
eene dichtsoortt die in allegorischen vol.m orde der Dominioanen en zag'zieh bi
Q
jzi
jue
eene ernstige lesof'eene belangrjlte waarheitl terugkomstatkevaartligd naarRome,waarhi
j
verkondigt. D e naam is afkomstig van het den 8sten Augt
lstus 1515 verïtlotltleli-jlttloo1*
hre()t'tlen pSt
lpplt,
lnelzLatjnsche woord J'
abltlari ot'farellare (spl.t- vergif-- overleed.lli*i
# st
.3.'Pl1()n1a()x'ttltlillatiss''
ken,verhalen).Defabelolltleenthareu vorltt ttlrflad tertialu partelu 1
.

VIT.
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FABER- FABIANA.

T'
Lmae'
tbs Ft
zùdr,een verdiensteljk regtsgeleerde. Hj heette eigenljk Ijomme.
/ïe-er.
s
en w erd geboren te Leeuwarden in 1578.In
1597 begaf hj zich naar deHoogeschoolte
Franeker en wexd er in 1603 dodor in de
beide regten. Nadat hj zich als advocaat
gevestigd had te Leeuwarden werd hj in
1607benoem dt0thoogleeraarteFraneker.Toen

hj voortsin 1614 vooreen beroep naarGr0ningen bedankthad,overleed hjteFraneker
den 18denSeptember1623.Hjschreef:,Ann0tationum liberunus,qu0variajuriscivilisloca
explicantur etconciliantur (1608)'', rDisputationesanniversariae adquatuorlibrosinstï-

Ktionum imperialium (1609 en 1612,enlater
bj herhalingl'',- en rouaestionum illustrium
etc.diatïposis(1615)''.
Freder%k Câdt
sfitrtzzlFaber,in hethertogdom
Nassau geboren,doch in Julj 1760benoemd
t0tbuitengewoon hoogleeraarin de Oostersche
talen te Franeker,alwaar htidenzlstenJanuarj 1761 aan de tering bezweek.

sc'
holasticae (1671)''is later door Gesner en
hetlaatstdoorLeielttlitgegeven.00k washj

de grondlegger derpMagdebiirgerCenturiën'',

terwjlhj geschriftenvan LutlteruithetLatjn

in hetDuitsch vertaalde,Om hierdoordeHervorm ing te bevorderen.
Johann Lothar çlozl I'
abet: een uitstekend

Duitsch njverheidsman. Htl werd geboren
den 12den Junj 1817 te Stein,een dorp bj

Niirnberr, waar zjn overgrootvaderin 1761
eene klelnepotloodenfabriek stichtte.Bj den
dood van laatstgenoemde viel de fabriek ten

deel aan zjn zoon Anton W ilhelm Fckr
(thans n0g de naam derfirma),en in 1800

aan diens zoon Geory Leonltardt den vader
van Joltann Lotkar. Deze laatste begafzich

in 1836 naar Parjs,Om zjne kennis op het

gxooteqebieddernjverheidteverrjken,doch

toen 11j er 3 Jaar vertoefd had,riep de dood
zjns vaders hem naar Duitschland terug,
waar hj zieh in 1839 aan het hoofd plaatste
der fabriek. Hier waren toen 20 arbeiders
Abeaham Faber,hoogleeraar in de geschie- werkzaam , en de Jaarljksche omzetbedroeg

Ongeveer 12000 gulben.Denieuwebestuurder
afeene grootere uitbreidinyaan dezeinxiglessen aan die inrigting,doch werd eerstden tlng; hj riep in 1840 een Jongeren broeder
denis en oude letteren aan het Athenaeum

illustre te Amsterdam.Reedsin 1656 gafhj

Bosten October 1670 t0t hoogleeraar benoemd. bj zich,om deel te nemen in de zaak?en
legde zieh nu vooralt0e Op hetvervaardlgen
Hj overleed aldaarden 4den April1G90.
Johan Fcùdr, de vader, een graveur in van beste potlooden, die weldra bj de kunmezzo tinto.Hj vertrok in 1687naarEnge- stenaars zeer in trek waren.Om zich l0s te
maken van den Niirnbergschen handel,deed
land,waarhjvooralportrettengraveerde.

Zjn zoon, 00k Jol
tan Ftzùdr yenaamd,in hj zelfreizen naar de voornaamste steden
1684 in Nederland geboren, ls desgeljks van Europa en knoopte Overal betrekkingen

t0t aan zjn doodin Engeland w erkzaam ge- aan , terwjlhj tevenszjn fabrikaatn0gaanweest,waar hj uitmuntende portretten Van merkeljltverbeterde.Om zich ook in Amerika

vorsteljke personen heet
'
tgegraveerd.
debiet te versohaffen, stichtte hj in 1849 te
Van de Bldtenlandersvermelden wj:
New-York een magazjn, dathj Onder het
Anton Fcldr,eigenljk I'
arre.Hj werd ge- beheer plaatste van zjn jongsten broeder
boren te Bourg-en-Bresse in Frankrjk den
4den October 1557,studeerde te Parjsen te
Turjn, en werd in 1581 regter in zjne geboortestad, waar de hertog van Savoye bewindvoerder was.Later ging hj naar Cham-

Tberhard Ftzldz., die eerst te Berljn en te

Erlangen in de regten gestudeerd en daarna
te Stein de noodige handelskennis verw orven

had,

terwjl hj voorts een huis te Parjs

en een depôt te Londen vestigde.De Faberbèry,waservoorzittervanhethooggeregtshof, potlooden behaaldon op alle njverheidsten-

en overleed den lsten Maaxt 1624.T0t zjne toonstellingen den hoogsten prjs,en defabriek

werken behooren:rcodexFabriant
ls(1661)',
eene verzameling van gewtjsdeh,- pRationalia in pandectas (1659- 1663, 3 dlnl'', ?D e erroribus pragm aticorum et interpretum
puris (1658,2 dln),,,- en rrtjujet
jtuyaytlm
JuriscivilislibriXX (1661)''.
JaeobFlùer,eigenljk JacgnesleFl'
pz'
:,een
Fransch godgeleerde.Hj werd geboren in
1440 te Estaples,zoodathj den bjnaam verkreeg van Stapl
tlensis. In 1523 aanvaardde
hj de betrekklng van.groot-vicaris van den
bisscho? van Meaux,doch ontving wegens
tevrjzlnnigegevoelenszjn ontslag.Nubegaf
hj zich naar hetH0f van Maryaretha '
tl
tli
z
Navarra, alwaar hj in 1537 overleed. Ht
j

nam nog hoogere vlugt, toen Faber, die te
voren enkel graphiet van Borrowdale in
Cumberlantl verwerkte, in 1856 eene overeenkom st sloot met den Russische koopman

Alibert, die iI1het Sjjaansche gebergte in
het zuiden van Oost-slbérië rjke graphietbeddingen ontdekt had en zich verbond,om
de hiertlit opgedolven grondstof tlitsluitend
aan de fabriek te Stein te leveren.Na onvermoeide proefkemingen verscheen Faber in

1861 met zgne rcrayons polygrades en graphite de Sibérie''Op de wereldmarkt en verdrong daarmede het Engelsch fàbrikaat. Na

dien tjd werd zjne tàbrielt,welke in 1861

haar eeuwfet?st vierde, als de voornaamste
schreef onder anderen verklaringen van som- beschotlwd v00r hetvak van potlooden.Later

mige geschriften van Aristôtelesen vertaalde heeft Faber bj zjlze beroemde fabriek ook
verschlllendeboeken desBjbels.

eene van lejen en grifels gevoegd. Laatst-

Basili'
tts FtZJ:Z', een D uitsch letterkundige. gelzlelde bevindt zich te Geroldsgriin bj KroHj werdgeboren teSorauin 1520,stt
ldeerde nach. De eigenaar is in 1864 benoem d t0t
te W ittenberg, en was eerstreetol'te Nord- rjksraad der Bejersohe kroon.
hausen en vervQlgens te Erfurt,waarhj in
Fabiana llttizet.
Pl/
J.is de naam van een
1576 overleed. Zjn pThesaurus eruditionis plantengeslacht uit de tàmilie der Solaneën.

FABIANA- FABIUS.

3

Het onderscheidt zich door een s-spletigen
kelk, eene treehtervorm ige bloemkrof)n met
eene langebuis en m eteen geplooideu,olllgekrulden rand,door 2 korte en 2'lallge meeldraden, en eene z-kleppige,veelzadige zaaddoos. Het omvat heesters, die in Chili en

laterAemililts,die doorden vjand wasingesloten, dt
lol-zgne beste troepen derwaarts te
zentlen.Tn 481 werd hj wederom t0tConsul
gekozcn,Joeg de Aequersen Vejimetzjne
l'uiterj op de vlugt,maargafaan hetvoet-

Brazilië groejen.Van desoorten noemen wj
F.imbgûeata Azfiz etPar.uit Chili,een sierljken heestermetkleine,eironde,seht
lbvormiget dakpansgewjs geplaatste bladeren en
fraaie witte,aan den t0p dertakken digtbj
elkander staande bloemen.Hj vereisehteene

het bevel, om den vtjand te vervolgen.In
den veldslag tegen de Veji en deEtruscers
(1.
80) streed hj met Ongemeene dapperheid

warmte van 4 6OU.en wordt dot
)r stekken
verm enigvuldigd.

Fabianus (St.
),ook Fabia
'selzI'
larianlts
genaam d,w as bisschop te '
Rome van 235 t0t
250,en behoorde t0tdemartelaarsten tjde
der vervolging onder Deeilts. Hj was een
voortreffeljk kerkvorst, en van hem wordt
vermeld,dat hj Rome i116 diacol
zaten verdeeld?keizer Pltill
pp'
ts metzjn zoongedoopt,
4conciliën te Rome gehouden enverltondigers
des geloofs naar Gallië gezonden heeft.Zjn
geschriftover den ltetter Prlrahbs isverloren
gegaan.De verordeningen?die zjn naam dragen endoorGratian'
asgedeelteljk opgt,
nomen
zjn,beschot
lwtnlen alsonecht.Tegeljk met

volk,dat hem niet genegen was,vruchteloos

(,
11 c
ioeg zorg vool
-de gewonde Plebéjers,
zoodat hj in 4;9 op nieuw metde waardig-

heid van const
llwerd bekleed.Om eene verzoening van het volk met de Patriciërs t0t

stand te brengen,deed hj aan den Senaat
hetvoorstelyOlu de staatsgrouden gelt
jkmatig
onderdeburgersteverdt
lelen?maarvond bj
datligehaam geengehoor.llt
jbevondzichbj
de 306 I'abiussen, die i11 d(?n oorlog metde

Vqji? in eene hindel
-laag gelokt,Omgekomen
ztjntterwjldeconslllT.Afetteni'
tbs,diezich

aallhethoot'
d val
zeen leger lietvervan dââr
bevond, niets deed om hen te redden,w es-

halv: hj t0t eene zware boete veroordeeld
werd.
Alare'tbs Ftzl@'
lfy ThbIblan'
tts,een broeder van

den voorgaande.Hj was aanvall
keljk een
jvt
?rigverdedigervan devoorregten derPatri-

-Chr.deeerste maal
hem heett & .ibkbastiatl'
tbs den marteldood ge- ciërs e1z werd in 483 vöôl
leden; beider gedenkdag valt Op den zosten t0teonsulbenoemd.In 480 vielhem Op nieuw
(lie eer tq betlrt,en hj besliste door zjne
Januarj.

Fabius.Dezeuaam werd gevoerddooreen dapperheid den bloedigelzslag tegen de Veji,
binl'
l
tsvielen deFabivan de aanzienljkste geslaehten der Patrieiërs waarin zjn broeder Qt
in het otlde Rome.lletbeschotlwde Hlracles '
?r.
s.
s
.
:zleenOllstert
bljkellrOf
am verwierven,maar
lt
lf)d van ztjn broeder en
(llércules) als zjn stamvader, daar de zopn uit smartpver den t'
van dezen en van de dochter van Erander van (len (
lonst
ll Xh3
?JJ'
l
f,
$
' Mrees h!j den hel
'
n
een dergelàjken naam droeg.Datdeze tàmilie aangeboden triomf van (le hantt.H ierdoor en
ers
althans zeer oud is, bltjkt uit het verhaal, (
1001
- zi
*
jne zorg votll'(14)gewonde PlebéRl
dat de aanhangersvan Rem'tts m et den naam verwiert'hjjdealgenleeneaehting?enhjstelde
van Fabiussen en die van Romul'
tts metdien na diel
z tjd zitt
h steods in de bres voor de
van Qtbinotililtssenwerden bestempelc
l.Tjdens regten desvolks.
de stie,hting der Republiek behoordt)d()yens
Quinlns Ftzlïffy V'lbulgn'tts, een zoon van
Jtrôit
z t0t de aanzienljltste en invloedrjkste den voorgaande.M en verhaalt?dat van alde
Romeinsehe geslachten. Van 485- 479 vöôr I'
abinssen hj alleen aan de algemeene slagChr. bekleedde aanhoudend een Fablus de ting,doordeVqjionderzjnemanneljkebloedwaardigheid van consul, en in den florlt)g verwanten aangerigt,ontsnapte.Tn 467 vöör
tegen d(
) Veji (479) trokken 306 Fablltssen Chr. was hj consllltegeljk met T.Aemili'
ts
met 4000 cliënten den vjjand tegemoet.Het x'llhzz/:g-cffts, en verzette zitth ttugen de akkerd hj ()p niel
zw metdiewaarschjnt? dat dit geslacht eerstonder de Kei- wet.Tn 465 welzers ultgestnrven is. rrot de luerkw aardigste
leden behoorden:

tligheid bekleed, en bragt aan de Aequers
(lelze nederlaag t0e aan de A lgidtls. Ilz 459

Q'
ttint'
t
bs Fl&'
lf.
: Vlbltlt
ulus,diein 485vöör zag hj zich nogmaals t9t ctonsulgeknzen en
Chr.(
tonstllwas.Hj streed voorspoedig tegen Overwon de V olscers e11 Aequers,waarvoor
de Volseers en Aequers, maar haalde zich lljj meteen trionlfbeloond werd.Tn 450 behetm isnoegen desvolltsf)p den llals doordien lloorde hj t0t de Tienlnannen? die op aanhj den btlitnietOnderde soldaten verdeelde, sporing valz Appins llu11alllbtsttjd wederregmaar ten voordeele der sehatkist verkottht. tpli
jk verlengden. Na dttl
z valvan hetTienk I'
ab'
l'
ts van
In 482 werd hj op nieuw t0tconstllgekozen, lllanschap werd vermoetleljk O()
bestreed de Aeqtlers,(,n snetlvelde iu 480.
zjne bezittingen berootkl eIl in ballingschap
.

Caeso Faber T'z-ïlzfltzpdf,
s,een bl-oedttrvan den

voorgaande. Hj wasetxn man vallgt'stronge,
aristocratische beginselt-àll, w erd iu 484 v($(5r

g-ezonden.
Afare'tts Ftzlïkf,
g Z'
mbuslljs.Deze was consul
iI1 360 vtsör Chr. e11 w erd vervolgens n0g

Chr.tegeljk metL..
zl.6'
zlïlz
b'
?
,
r.
$lfamerovsc()l- z-lzl
aalt0tdiewaàrdigheidbelloemd.lli
jvperde

sul en verzette zich m et kracht tegen (le 1:6)- zeer voorspoedige oorlogen,en w erd zelt'st0t
gingen der volkstribunen, Om geldigheid t0e dictator verlleven.

Qt
b'
lnt'
lbs.
Ftt
,
ôszr.
<klarim'
ls.
A?
/l/y,
t
zp,
!
'
f,
$'(l'
ull'
us4,
cers Ontving hj hetOpptà
rbevelOvert
atl1
4leger stt
heidde zit
!h t
lot
)rzi
jne kri
jgsbedri
jventegen
t0tbescherming derbondgenootcn,docht
redde d()Etrustsers en Samnieten?wcrttin 331 vöör
te kennen aan de akkerwetvan Cl
l'
.
b
'
s'
i
'
t
bs.Bj

het uitbarsten van eeu tlol'log'tegen (1e Vols- ()
()n zoll1 val'
ldtll
'
1voorgaande.O0k dezeonder1.-67
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Chr. aediliscurulis en was 6 Jaarlaterma- welken smaad hj echteraanstondsuitwischte
gister equitum (aanvoerderder ruiterj)onder door den vjandeljken bevelhebberC.Pontiws
den di
ctatorL.Tc#ri'
ll.
:C'
ttrsor.Daarhjin gevangen te nemen, zoodat hem zelfs een

strjd metdebevelen van dezen slaggeleverd triomf werd toegekend. Later werd hj n0g
had aan de Samnieten,werdhj,hoewelde tw eemaal c'onsul, - eerst in 276, in welk
overwinning behaaldhebbende,doordendicta- jaar hj eene overwinning behaalde op de
t0r ter d00d veroordeeld,zoodatde vereende

Samnieten,Lucaniërs en Bruttiërs,en daarna

smeekingen van zjn grjzen vader,van den
Senaat en van hetvolk naauwelijksin staat
waren,den bevelhebbert0tvernletigingvan
dat vonnis te bewegen.Toen hj in 322met
lfd Clrel: consul WaS! behaalde hj
Z. F'lflkli'
eene overw inning op de Samnleten en Apuliërs,maar in 315 leed hj alsdictatortegen

in 265, toen hj naar Volsiniitrok, om de
wederspannigecliënten tebeteugelen.Hjsneuveldebjdebelegeringvanlaatstgenoemdestad.
Q'
uint'
tç
sFtzùi'
lryMaœim'
tts T-errzfco.
s'
lr
.
sofOrLc'lfltz C'ttnctator,een zoon van den voorgaande

en een der meest beroemde leden van zjn
roemrjkgeslacht.Eenewratopdelipbezorgde
de Samnieten eene nederlaag,zoodat de R0- hem den bjnaam van Veerncosus,en zjn
meinen hunne bezittingen in Campanië enz. zachtm oedig voorkomen dien van Ovicula

verloren.Gedurende zjn tweedeconsulschap
(3
0)versloeg hj de Etruscers,die Sutrium
'1
belegerden, en vervolgens - na een stouten
togtoverhetgebergte- nogmaalsbj Peru-

(schaaije).Hj werd 5-maalt0tconsulen 2maaltot didator gekozen,en w as een gerui-

men tjd prineeps Senatus (voorzitter van

den Senaat).Reedsqedurendeztjn eerstecon-

sia, maakte zich meester van hunne leger- sulschap overwonhtldeLiguriërs.In230werd
plaatsen en noodzaakte de 3 staten Arretium , htj censor en 2 jaar later Op nieuw consul.
Cortona en Perusiaeen dertigjarigen wapen- Bj hettlitbarsten van den tweedenPunisehen
stilstand te sluiten.Daar eene nederlaag,d00r Oorlog maakten de overwinningen van H anzjn ambtgenootMarei'
usin Samnium geleden, zlïàcl aan de Ticinus en aan de Trebia hem
de benoeming van een dictator onvermi,jdeljk niet m oedeloos, m aar van den beginne af,

maakte,kooshjdaarvoorzjn vjandPapiri'
us hoewel vruchteloos,gaf hj den raad,elken
Clrdpz.,daardezenaarzjnoordeeldemeeste veldslag metzulk een gevaarljken tegenstangeschiktheid bezatvoordie betrekking.Voorts der te vermjden. Eerst na de vreeseljke
behaalde hj overwinningen Op de Umbriërs nederlaag aanhetmeervan Trasimenegevoelde
en Etruscers,zoodathj in triomfRome bin- men,dat zjn OordeelJuistwas,en hj werd
nentrok en ten derden male consul Tverd. t0tprodictatorbenoemd.Nadathj zjnetroeDaarna onderwierp hj de Marsels,Peligners pen bj Tibur vereenigd had,spoordehjde
en Umbriërs aan het gezag der Romeinen, bewoners van het platte land aan, om met

en xersloeg het volgendeJaar,a1spro-consul,
de Samnieten.In 304 werd hj censor en
bragtaanmerkeljkewjzigingen inhetbinnenlandsch bestuur, weshalve hj den bjnaam
van Maœim'
us ontving. Toen hj in 297 voor
de 4de maal tot consulgekozen was,trok hj
met zjn ambtgenoot P. Ddcld M'
as naar
Samnium ,waarhj 23veldteekensveroverde.
In 295 werd hem hetconsulschap voor de 5de

hunne have de wjk te nemen naar devestingen,terwtilllj den strjdvermeed en een
waakzaam 0og hield op al de bewegingen

van Hannibal.Hj bleef in denabjheid van
dezen, hield de hoogten bezet,beroofde hem
zooveel mogeljk van alle levensmiddelen en
zochthem allengste omsingelen.Dityelukte

hem inderdaad,toen H annibalaflrok ultCampanië; dot!h laatstgenoemde redde zieh door

maal Opgedragen, waarna hj naar hetland eene list,nameljk dool'gedurende den nacht
der Galllérs toog, die zich metde Samnieten
verbûnden hadden en een leger telden van
140000 man voetvolk en 46000 ruiters. Op
den regter-vletlgel stond I'abi'
tts tegenover de
Sam nieten,
op den linker-vleugel Deci'
tts
tegenover de Galliërs. De eerste bewaarde
den geheelen dag eene verdedigendehouding,

om den Onstuimigen moed van den vjand
wat af te koelen, terwjl de woeste aanval
van zjn ambtgenoot aanvankeljk gelukte,
maar bj de onverwachte verschjning der

Ossen met brandende takken aan de horens

naar het Romeinsehe leger te jagen en hier-

doox verwarring te stichten. iloe zegenrjk

het beleid van I'abi'us ook w ezen m ogt,het

strookte weinig met de strjdlustige wenschen
van zjne soldaten,die hem spottenderwjze
C'
unctator (den Draler)noemden,en volstrekt

nietm et de voortvarendheid van M .A ïwffcï'
lf.s
Ru-fas, den aanvoerder der ruiterj.Zelfste

Rome was men misnoegd over zjne werke-

loosheid,en daar deruiterhoofdmangedurende
Gallische oorlogswagens door eene vlugtach- de afw ezigheid van den dictator eenige vool'tervolgd werd.Deei'
ts wjddezich echterter deelen behaald had, werd er goedgevonden,
dood en herstelde hierdoor het evenwigt, aan beiden hetzeltde gezag t0e te kennen.
waarna I'
abit
'œ zulk een hevigen aanvaldeed I'
abius berustte daarin met zjne gewone
ttcllts
op de Samnieten,datzj in overhaasting de kalmte, m aar vond niet goed,dat M in'

wjk namen. Vervolqens vielhj de Galliërs en hj bj afWisseling hetOppeTgezag in hanmet zooveel kracht ln den rug,dat hj eene den zouden hebben; hj verdeelde hetleger,
schitterende overwinning behaalde.M en ver- om althans de helft te redden.Zooalstevoormeldt,dat hj den ouderdom van 100Jaren zien was) liet M inlteilts zich weldra verlok-

ken tOteen veldslag,waarin hj eeneyewelQ'
wintus z'
cùildMaœimus Gvrt
/e.
s,een zoon dige nederlaag zoll geleden hebben, lndien
van den voorgaande. Hj was consul in 292 I'
abi'
ttshem nietwarebjgespronqen.Minuci'
ts
bereikt heeft.

en verloor een veldslag tegen de Samnieten, was verstandig genoeg) om zlch aanstonds
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weder onder het opperbevelvan den dictator eenvolgens predikant te Lisse, te Leerdam ,

teplaatsen.DeambtstjdvanI'
abi'
aswasechter te Delft en eindeljk te Amsterdam alwaar
weldraafgeloopen;hj legde hetdictatorschap hi
j den 18den Maart 1852 a1semeritusoverneder, en de nederlaag bj Cannae washier- leed. Hj was een uitstekend letterkundige

va
n het gevolg.Toen de tjdiny van deze
ram p t0t Rom e doordrong, behleld I'abi'lts
zjnebezadigdheid en nam maatreyelen om de
stad tegen elken aanvalte beveillgen,en te
midden van de ongunstigeomstandighedender

en een verdraagzaam godgeleerde,heeft vele

voortrefeljke Opstellen in tjdse,
hriften geleverd en was 1id van de Maatschappj van
Nederlandsche letterkunde te Leiden.
ErerfFtzlif
l:teen zoon van denvoorgaande.

jaren 215 en 214 was hj alsconsulwerk- Hj werd geboren teDelftin 1810.studeerde
zaam.In laatstgenoemd jaarhad htjM .OJcF
z- te Amsterdam en te Utrecht en promoveerde

dius Jfcz
rcelf'
l
f,
<t0t ambigenoot,door deR0- hier in 1836 met de kap t0t doctor in de go

meinenhun zwaardgeheeten,terwjlzjI'
abi'
ts neeskunde. Daarna deed hj eene reis door
hun schild noemden. OOk nu bleef laatstge- Belgiëen Frankrjk en vestigdezich in 1837
noemde in den oorlog jetrouw aanzjn v00r- alsgeneesheerteAmsterdam ,waar11j reeds
malig stelsel. Toen hp in 209 voor de 5de in 1843 Overleed.Hijheefteenigebelangrjke
maalconsulwas?verwierfhj een triomfdoor opstellen in Nederlandsche en Fransc,
hetjddeherovering van '
l'
arente,waarbj hj even- schriften geplaatst.
v, een broeder van den
welgeene bljkengafvan zjnegewonezacht- Gerltardms Ftzùïfz.
moedigheid. Na dien tjd was vooral de voorgaande, tevens een verdiensteljk viceSenaat hettooneelzjnerwerkzaamheid.Dââr admlraal in Nederlandsche dienst en 1id van
verzette hj zich met krachttegen deplannen de Tweede Kamer.Hj werd geborente Lisse
van kbkipio, 0m

den Oorlog naar Afrika

Over te brengen, doth zjnepogingen waren
vruchteloos.Hj Overleed in 203.
Quintns .
Ft
zsi'
l
r.
xPlctorteen derpudsteR0meinsehe kroniekschrjvers. Hj voerde den
naam van Pictor (sehilder) als een afstammeling van dien I'
ablns, welke zich bj het

den 13den December1806,bezochtde Kweekschool voor de Zeevaartte Am sterdam ,deed

van 1821- 1823 als kajuitwachter en daaxna
a1sligtmatroos3reizenmet eenekoopvaardjbrik naarHavannaten werd in 1824 geplaatst

rampspoediqen slagbj Cannae (216)werdhj

als buitengewoon adelborstbj de Nederlandsche Afarine. Met snelheid doorliep hj de
vprderd t0t vice-admiraal en 2Jaarlatergepensioneerd, waarna hj in 1873 door de
vrjzinnige kiezers van hetkiesdistrict Amsterdam werd afkevaardigd naar de Tweede
KamerderStaten-Generaal,terwjlhtjtevens
bj voortduring werkzaam is als lid van het

genheid heet'
t hj zich vermoedeljk bekend

Opmexkeljk ishet2datdezeverdiensteljke

versieren van den tempelder Sal'
tts a1s schil- verschillende rangen, zag zich in 1867 be-

der onderstr
heiden had (302), en leefde ten
tjdevan den tweeden Punischen oorlog.Z00wel in dezen alsin den Gallischen oorlogbe-

vond hj zich bj het legeren bekleeddein
219 de betrekking van proquaestor.Na den

naar Delphlgezonden,om hetorakelteraad- hoofdbestutlr vau de Vereeniging totafschafplegen over hetzoenoffer,dat wegens de ge- flng van den sterken drank ,en van dat van
scholldene kuischheid van 2Vestaalschemaag- het Nederlandsch Bjbel- en Zendeling.Geden moest gebragt worden, en bj die gele- nootschap.

gemaakt met de Grieksche besehaving en let- zee-oëcier,nadat htlreedst0tden rang van
terkunde. Zjne in hetGriekscllgeschrevene luitenantterzee 2deklasseopgeklommenwas,
Rom einsche geschiedenisliep van deaankom st Onderseheidene l'eizeu naar Batavia volbragt

van Aenéas in Italië t0t aan den ttjd vanden hees,
talsgezaqvoerdervan hetNedexlandsche
schrjver en strekte t0t bron aan Llril
ts en koopvaardjschlp rchristina Agatha''.Iuang is
aan DionyslnsA '
tzDctzrptz.s.sez/qsi:;slechts weinig- voorts de ljst der oorlogschepen,alle nagetts bevel
beteekenende fragmenten zjn er van t0t Ons noeg stoomvaartuigen, w aarop Fabi'
gekomen.
gevoerd heeft. Daarmede heeft htjde NederO()k eene Nederlandsche familie draagtden landsche vlag in alle werelddeelen vertoond.
geslachtsnaam van I'abin&'.Van de leden noe- In 1864 werd lzj bekleed metde betrekking
van directeur en cgm mandant der M arine te
men wtj:
Jan Ftz??
b'
lf.
s,een verdiensteljk regtsgeleerde. Am sterdam en Van 1865 t0t 1867 m et die
Hj werd geboren te Amsterdam den llden van commandant van Z.M.zeemagten chef
Februarj 1776,studeerde te Utrecht)vestigde van het departement der Marine in Neêrzich als advocaatte Amsterdam ,werd ern0- lands Indië.
taris! vervolgens lid der criminéle regtbank
Trouwens I'
abi'
tts heeftveleen belangrjke
en elndeljk raadsheer in het Provinciaalhot' diensten aan den lande bewezen.Gedurende

van Noord-llolland. Hj Overleed aldaar den den oorlog met België commandeerde hj
llden November1850.Hj olzderschoiddezich achtereenvolgens meer dan éêne kanonneervooralook door zjne bekwaamheid alsletter- boot,en beschermde voortsbuiten hetKanaal
kundige, en zag zich versierd met de Griek- Onzekoopvaardjvloottegen debedreiging der
sche orde van den Verlossere1zmet de Orde Engelschen.Later was hj adludantvan den
van den N ederlandschen Leeuw .
Jan CA'
ri.sfbtz(rp?Ftzùizf:?een broedervanden

voorgaande.llj werd geboren teAmsterdam

commandantvan Z.M.zeemagtinOost-lndië,
bezocht t0t 3-m aal Japan, om een tractaat

t0tstand te brengen)ttn stevendein 1862naar
den 25sten November 1780, studeerde te Venezuéla, om er voldoening te erlangen
Utxechtin de godgeleerdheid, en w asachter- voor eene beleediging,onze vlag aangedaanq
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nadathj vroegeraan de eersteexpeditienaar

Fabre d'Eglantine (Philiype François

Balideelgenomen en verschillende ltruistogten Nazaire),een Fransch diohter en een van de
tegen de zeeroovers in de Oost-lndischewate- mal
anen der groote Omwenteling,werd geboren volbragthad.
ren te Carcassonne den zlstenDecember1755.

HjplaatsteondqrscheideneOpstellenintjd- Schoon wegensden behoeftigentoestandzjner

schriften' en dagbladen, werd 1id van het oudersvaneenedegeljkeOpvoedingverstoken,
Bataviaasch Genootschap van Ktlnsten en bezorgde zjn gunstigeaanleg hem alsjongeW etenschappen, en za'g zich versierd met ling bj deJeux Eorat
lx (Bloemspelen)teToude Militaire W illems-orde en met de orde louse den prjs der wilde roos (églantine),
van den Nederlandsehen Leeuw , waarnaast zoodathj dezen naam bj den zjnen voegde.

het Metalen Krtlis en datvan 4o-jarigeoffi- Zjneligtzinnigheid bragthem ophettooneel,
eiersdienstxniet Ontbreken. Voorts is hj doch daarhj alsacteurde grenzen dermidgrootkrt
lîs derordevanden HeiligenStanislaus delrnatigheid niet overschrjden k0n,begat'hj
(Rusland)t'
commandeur van de Orde van St. zich Op 3ojarigen ouderdom naar Parjs,
Mauritius en Lazarus(Ttalië),officiervan de tlm er zich aan de dic,ht- en letterkunde te
orde van den Verlosser (Griekenland),com- wjden. Zjne eerste pogingen waren evenwel
mandeur der orde van den Medjidié (Turkje) niet bevredigend voor zjne eerzucht. Hj
en van de Orde van Nichan Istikar (Tunis). schreef sedert1787 onderseheidene bljspelen,
Japan schonk hem 2 eeresabels,enhj Ontving die niet bevielen,totdatin 1790 zjnecomévoortsta1van eervollevermeldingen,benevens

die pLe Philinthe de Molière''den gewensch-

onderscheidenemedaillesenandereeerebljken ten bjvalverwierf.Hierop volgden rlu'
intrigue

voorhet redden van schipbreukelingen.

épistolaire'')- pconvalescentdequalitê''1enz.,

Zjn broeder HenriFcùï'
l
fd,een verdienste- die w el is waar nietveelbeteekenen,m aar
ltjk geneeskundige, geboren te Amsterdam toch gettligenisgeven van zjn talent.Bj het
den 7den April 1817,vestigde zich in zjne uitbarsten derRevolutie spoordeeerzuchthem
geboorteplaats, en is lid van Onderscheidene aan, om zich te verbinden m et Desmçmlins,
geleerde genootschappen.
Laoroiœ en Danton, en toen laatstgenoem de

Fabliaux,een woordvandergeljken00r- na de gebeurtenissen van 10 Augystus 1792
sprong alsJabel,isin deoud-Franstheletter- zich met de portefeuille van Justitle belastte,

kunde de naam van kleine verhalen ()t-ge- w erd I'abre#'.A'
l(rzâ/ïz/:seerretaris-generaal.Als
.g
sprekken, die de omstandigheden ofgebeur- afkevaardigdevan Parjswerd hj 1id derC011tenissen van den dag t0t onderw erp hadden. ventie,stem de er vöör den dood des Konings
Deverhalerofdichterwerdfableor genoemd, en zag ziell vervplgens benoem d tot 1id van
om hem te onderscheiden van den eltanteor het Comité du salut ptlblic. Zjne gaven als

(zanger), die t0t zingen geschikte gedieh- staatkundigredenaarwarengerinr.Schoonmen
ten voordroeg. T0t het gebied van den fà- hem verdae,hthield van laaghartlgegeldspecubleor behoorden, behalve de fabliaux: ook latie,leverde hj bj deNationale Conventie
n0g de rromans d'avonture'', de rcontes'', eene aanklagtin tegendewoekeraarsen droeg
wier vervaardigereonteor w erd geheeten,en hetw etsontw erp van hetm aximum voor.Als

rapporteur over de invoering van den Repudoeor genoemd w erd.Van laatstgemeldedicht- blikeinschen kalendergafhjbljkenvanverresoorten onderscheidden zicll evenwel de fa- gaande onw etenheid. MTelligt Om zich te
de rdits'' of spreuken, w ier opsteller tevens

bliaux door hetkenmerk,datzjzichbewogen
binnen de werkeljkheid van het dageljksch
leven, zoodat zj als eene parodie van het
épos beschouwd konden worden. Zj waren

geheelen alin Overeenstemm ing m et hetkarakter van het Fransche volk en traden te
voorschjn als een verzet tegen het ideale)
tegen de verbeelding, tegen de aanmatiging'
van kerk en ridderschap.Daarin werdengees-

z
uiveren van de teyen hem ingebragte beschlzldigingenjliet hp zich den 24sten October
1793 gebruiken als getuige tegen de Giron-

djnen en betichtte hen op eene bespotteljke
wjze van hetontvreemden van huisraad des
Konings.Toen hj echterdaarna metde partj
van Danton in verzet kwam tegen de Jacobjnen, werd hj door toedoen van Ilébert in
heehtenis genomen. Den 13den Januarj 1794

teljkheid en adeloverden hekelgehaald,en werdhj openljk beschuldiydvanvervalsching
niet zelden dreef'daarin de spotzlzcht haar van doeum entelz,van verdulstering van staatsspel met kerkeljke leerstellingelz en gebrui- gelden en van verstandhouding m etP itt,zooken. Zelfs w anneer m en de stof ontleende dat hj den 5den Aprildaaraanvolgende met
aan de classieke oudheid,kleedde m en de fI- Danton het schavot moest beklimmen. Hj
guren in het gewaad v>n den tjd derver- ondeging den dood,metmoed,nadathjmet
vaardigers.Een van de vruchtbaarste fablière geboeldehanden zjn onuitgegevene gedichten
uitden tjdvan Lodewj;k IX enPlt
ili
pplu.III onder het volk had verdeeld.Zjnecomédie
wasRl
ttebelf,een echteParjzenaar,eenvoor- XLes précepteurs''werdin 1799metongemeene
t begl
-oet, en ztjne roeuvres posthulooper van T4llon, Lafontaine en Voltaire; geestdrit'
zjne werken zjn in 1837 doorJ'
ubinalin 2 mes mêlpes''zjn in 1801 in 2 deelen in het
deelen uitgegeven.Belangrjkeverzamelingen lichtversehenen.
van fabliaux en contes w erden bezorgd door
Fabretti (Rafaël), een uitstekend ItaliBarbaan(1756en 1808,4 dln),.VJOA(1823, aansch oudheidkundige,werd geboren in 1618
2 dln),J'
abinal(1839- 1843)2dln),enLeyrand te Urbino in den Kerkeljken Staat.Hetlezen
#'H.
ç4d.
:Jz (1781, 5 dln, nieuwe uitgave van van degeschriften derOudheidbragthem t0t
de studle der kunst.Hj zag zich belastmet
Renouk d,1829 in 5 dln).
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eene staatkundige zending naar Spanje.Na Gouden W illem en de Ducaat (zie .
Mint).
zjn terugkeerbenoemde pausAleœander VII
Fabrice (Geol
-g Friedrieh Alfred von),
hem t0t schatmeester en vervolgenst0tpleit- ministlrvan Oorl0ginhetkoningrjk Saksen,
bezorjervanhetgezantsohapto Aladrid.Tpen werdgeborenteQuesnoy-stlr-Deuleden23sten
hj zlch later weder naar Rolne begat
'?vond M ei 1818t uam als ritlueester deel aan den
hj er in den cardinaal Gasparo Otv.pwz/tz, oorlog in Sleeswjk-llolstein (1849),was in
later Aleœander VIII,een m agtigen bescher- 1864chet
'vandenreneralenstafbjdeexeeutiemer.Innoeenti'as XII benoemdo hem t0teer- troepen i1z llolstelll: bekleedde ook in den
sten opzigter van hetarchiefin den Engels- f
lorlog van 1866 (
1le betrekkinq, en werd

burg,waarna,I'
a'
bretliztjnvrjontjdbesteedde daarna luitenant-yeneraal en mlnister van
aan Oudheidkundige nasporingen.Hj schretpt' Oorl()g.Bj het ultbarsten van den Duitschmerkwaardige verhandelingen:pD eatluaeduc- Fransehen Oorlog in 1870 werd hj gouvertibus veteris Roma'
e f1686) en 1688)'') t,n lzeur-generaal vall lletgewest, doorhet 12de
De columna Trajani(1683 en 1690)97 waar- arnïee-tsorps bezet,daarna te Versailles,bleef
overhj in twistgescllrjt
'goraaktt,metGrono. na het sluiten van dell Vrede als vertegenkt
'
i'
l
gs,zjn naam daarbtjverbergendeonderdien wûordigervan den '
Rtjks-kallseliert0tinJunj
van Jasitltous.Voortsdeed hj 0()k nog andere 1871 in Frankrjk,om daarnainSaksen weder
belangrjkenasyoringen en bestthreefdesehat- a1s hûofd van het departement van oorlog
ten,die hj ult decataeombente Romehad w erkzaam te w ezen.
opgedolven, in zjne rlnscriptionum antiqua- Fabricius. Onder dezen naam vermelrum , quae in aedibus paterllis asservantur, den wj:
explicatio (1699 en 1702)''.Hj overleedden
C6'
tsFtzùg-Cci'
l
f.
sL'
ascinus,desprtlitVan een
7denJanuarj 1710?e1zzjnerjkeverzameling oud-Rom einschen stam en eelz m an, die later
van Oudheden bevindt zieh in hetvoorm alig

door de Romeinen geprezen Werd al8 een

voorbeeld van regtsehapenheid en eenvoudighertogeljk paleisteUrbino.
Fabriano tGentile da), een Italiaansch heid van zeden. A1s consulbragthj in 282
schilder uitden aanvang der15deeeuw ,w erd
geboren te Fabriano in dem arlt Ancona.Van

zjn vader ontving hj Onderwjs il& de wisen natuurkunde,en zjn eerste lt
uermeesterin
de kunstwas waarschjnljk Allçqrette t/'
lN1tzio.W eldra echter begat'hj zil
!h naarI'
iésole
te Florence.TOt zjne eerste stukken behoort
een fkesco-beeld dtur Maclonna in dtllz dom te
Orviéto. Daarna schilderde hj eene zAanbidding der K oningen''voor Sta Trinita te 1?10rence,
e0n stukp hetw elk er zieh thans
in het M uséum bevlndt en zich door leven-

Ontzet aan de stad rrhurii, welke door de
Lucaners en Brlzttiërs belegerd werd; hj
zegepraalde 0P dezt
) en t)p de Samnieten en
legde bj het verdeeltàn van den buit eene
zeldzam e Onbaatzuchtigheid aan den dag.
Nadat l?t.q'erhus in 280 btj Heraclea eene
Overw inning behaald llad op de Rom einen,
w erd hi
*
j naar dien Koning gezonden)om
Over de uitw isseling valzgevallgenen te onderhandelen. HiJ- WOPS het goud van de hand2
hetwelk Pyrrh'tts hem aanbood,indien hj
den vrede t0t stant
l wildt) brengen,en des-

digheid van conceptie en door sierljkheid van geljl
tshetaanzoek,Om in dienstdesKonings
uitvoering onderscheidt.T0tdien tjd behoort hoog'
e waardigheden ti
? bekleeden,en zjne
o0k eene M adonna met H eiligen, thans in standvastigheid zt
?lfs bj bedreigingen was
het Muséum teBerltjlz.T11deArolgendtqjaren 001*Za3,k, da'
t g0n00111d0 Vorst de gevangenen
leverdehtjschildergenaan delterkent(àSiéne, zonder losgeld Olztsloeg. Toellhj in 278ten
Perugia, Gubbio en Fabrianp,tlo(!lldaarvan zden male het eonstllsehap bekleedde, veris niets t0t ons gekollien.Daarna begaf hj smaadde hj het aanbod van den verraderzich naar Venetië, waal'11j Onderstt
heidene ljken geneesheervan Pyrvltusu,Om dezendoor
gebouwen metzi
jn kunstgewrochtenversierde, vergifom hetleven te brengen,ja,hjleverde
onder anderen de groote raadzaalin het dien booswicht uit aan den Vorst, die uit
paleis van den doge, waarhj den bloedigen dankbaarheid Op nieuw de Romeinsche gezeeslag tusschen de Republiek en keizel'Bar- vangenen in vrjheid stelde.Terwtjl Pyrrhus
E?tzro,sq
stz zoo praehtig schilderde,datde Senaat op Sicilië vertoefdet onderwierp I'
abricilts
hem den toga der Patrieiërs schonk benevens de voikerelz vau Beneden-Ttalië. ln 2;5 bevoor levenslang dageljks een ducaat.O0lt dit kleedde hj het ambt van censor.Als een
stuk is reeds lang verdwenen.Zjn l'Oem was bewtjs voor de eenvoudigheid van die dagen
intusschen doorgedrongen t0tRome?en paus wordt aangevoerd, dat htj P'
abli'
us Ct
vzlelïl.
q
.

M artitlus V riep hem f)14 Vé,tloreP'isanelloderw aarts,om dekerk vanSall-Giovanni-laattarano
te versieren. llier schilderde Fabriano tat'
ereelen? uithetleven van Joltannes de Dooper,

R'
tfin'
us als een verkwister uit den Senaat
verwljdertte, omdat lzjj zilverlln tafelgereedsehap bl?zatten bedl-age valz 10 pond.Fabrici'
?f.ç overleed in arm oedeq tle Senaat sehonk

vjf Protèten,en het botld van paus Martr
lnus eene lluweljksgitt aau zjlledoehter,en om
F , om stuw d door 10 cardinalen.Royie'v '
??cw hem hulde te bewjzen, werd voor hem en
Bragyezag hem in 1450bezigm etdienarbeid, zjnenakomelingen eellebegraafplaatsbestemd
doch htj Overleed llog vöör de voltoojing, binnen de muren de< stad.
volgens sommigen op 8ojarigen leltttjd.
Geory Ft
zlg
-@cïzfe
s,eigelzljk Goldschmied,een
Fabricatiem unten zjn hant
lelsluunten, Duitseh geleerde en dichter. Hj werd gebonegotiepenningen, die op bestelling en voor 'ren den 23sten April15045te Chem nitz,w aaArekening van partieulieren w orden aaugemunt. zjn vader goudsmid was? studeerde te Leip
Bj onsbehooren tot,dezesoortvan muntde zig en ging als hotleester metzekeren heer
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von Frdrfldrl naarRome,waarhj zich met hj den 3denMaartoverleed.D0or zijn stelsel
'
oudheidkundige studiën bezig hield. Nadat van rangschikking heeft hj den weg aangehj vervolgens eenigen tjd alsprivaat-docent wezen, dien men later Op hetgebied der ente Straatsburg vertoefd had,werd hj reêtor tomologie bleefvolgen.Zjnebelanrrjkstegeder schoolte Meiszen,en overleed aldaarden sc'
hriften zjn psystema entomologlae (1775,
13den Julj 1571.Hj was een uitstekend en omgewerkt in 1792- 1794, 4 (1ln) met een
naauw gezet lea meester en genoot in ruime
Stlpplementum (1797)'', - en pphilosophia
mate de liefde van zjneleerlingen.In zjne entomologica (1778)9'.
vrjeuren hield hj zich bezigmetnatuurljke ArentM eynertsFtxùricl.s,een Nederlandsch
historie, m et m uziek en vooral met dicht- regtsgeleerde.Hj werd geboren in 1547,bekt
lnst,weshalvehjdoorkeizerM aœimiliaan.11 kleedde de betrekking van raad,burgemeester
als dichter gelauw erd en in den adelstand 0p- en sehepen te Haarlem ,w as van 1600- 1624
genomen werd.T0tzjnegeschriften behoort gecommitteerdein het Collégie derStatenvan
een berjmdverhaalvanzjnereisnaarRome. H olland e11W est-Friesland,w oonde vanw ege
Voortsgafhj eenevoordientjduitmuntende de Staten-Generaalde belegeringvan Oostende
uitgave van Horatills in hetlicht,en se'
hreef bj en zag zich daarvoor beloond met een
DRes Misnicae (1569)9') en rResGermaniae zilveren bekeren eeneljfrentevan 100gulden.
etSaxoniae memorabiles (1609)''.
In 1618 behoorde hj t0tderegters,die OlHiëronim'
tts Ftxlricï'
lf.
s,naar zjne geboorte- #ezzùcrzk:kd #/?H ooyerbeetsen de Grootm oesten
plaats in den Kerkeljken Staatab xl.
g'
lfcpds- vonnissen: hj stemde echter niet vöör de
.

dentegenaamd.Deze,eenuitstekendontleed-en doodstraf en weigerde de som van 2400 gulheelkundige, werd geboren in 1537,en stu- den,aan e1k der loden van die regtbank toedeerde te Padua Onder I'
d opiatw iens Opvol- gekend. Hj overleed te Haarlem den 19den
ger hj werd in 1562. Op zjn aandringen December 1624. - O0k W illem en Alberl
lg.
s hebben in het laatst der lide en
wexd ereene nieuwesnjkamergebouwd,en Fc?vïcï'
een grootaantalOntdekkingen en Opm erkingen het begin der 18de eeuw te Haarlem aanzienOp hetgebied derOntleed-en heelkundeheeft ljke betrekkingenbekleed.
hem een beroemden naam bezorgd.De eerste
I'
raneiseusFllrïci'
l
f.
steen Latjnsch dichter.
uitgave zjner Opera chirurgica''verscheen Hj werd geboren te Roermond omstreekshet
te Padua in 1717,en de hoogleeraar Alblnlls Jaar1570,legde zich op de geneeskundet0e,
te Leiden heeftin 1737 zjne mopera physio- vestigde zich als arts eerst te Deventer en
logica et anatom ica'' in het licht doen ver- daarna te Aken,en overleed in 1572 Of1575.

Hj schreet': prhermae aquenses sive de balneorum naturalium natura etfacultatiblls(1546
geleerde. Hj werd geboren te Leipzir den en later bj herhalingl'', pDivi Gregorii
llden November 1668,studeerde aldaar ln de Nazianzeni tragoedia Christus patiens, lawjsbegeerte, artsenjmengkunde en godge- tino carmine reddita (1550)'', en pconsilia
leerdheid,en Overleed a1shoogleeraar aan het dearthridite (1592)''.
gymnasium to Hamburg den 3ostenApril1736.
Ggilielmz
gs Ftzùrzcl.
v OfSmlt% een NederHj begafzich op elk gebied derwetenschap, landsc,
h godgeleerde.Hj werd geboren te Njbezat eene verwonderljke belezenheid en megen omstreeks hetjaar 1553,studeerde te
wist dien schat op eene uitstekende wjze te Lelzven, w erd er hoogleeraar in de godgegebruiken. Daarvan getuigen zjne rBiblio- leerdheid en wiqjsbegeerte,censor der boeken
thecaGraeca(1705-1708,14dlnl'' opnieuw en bewaarder deracadêmische voorregten.Hj
uitgegeven en voortgezetdoorHarless(1790- Overleed den 7den Maal't1628 en schonk zjne
1809,12 dln),en later (1838)meteenregister nalatenschap aan hetcollégie tot het stichten
voorzien,- zjne n'Bibliotheca Latina (1697, van beurzen. Hj schreef.rD.LeonisMagni
5de uitgave in 3 dln 1721,en op nieuw uit- in Dominicam passionem enarratio Juxta orgegeven door Ernestit3 dln,1773- 1774)9'- dinem Evangelicae narrationis (1600)'')- en
zjne rBibliotheca mediae et inflmae a'
etatis Contùtatio censurae quorundam Theologorum
(1734,5 dlnl'',latervervolgd en doorM ansi Parisiensium ete.(1627)''.
:,een Nederlandsch god(1754t 6 dln) op nieuw bewerkt, zjne Francisc'asFtrùricifz.
XBibliotheca ecclesiastica (1718'') en zjne geleerde.Hj werd geboren te Amsterdam den
XBibliographia antiquaria (1713 en 1760)''. loden April 1663, studeerde te Leiden,was
Vborts leverde hj uitgaven van k
bkœt'
ltsEm- achtereenvolgens predikant te Velzen en te

schjnen.

JoltannzlkrfI'abroi'lts,eenberoemdDuitsch

pïrïcfz.s en van Dio Ctzq
st
sï'lf.
s,alsmede van een Leiden, en zag zich alhier in 1705 benoemd
rCodex pseudepigraphus Veteris Testamenti t0t hooqleeraar i
n (1egodgeleerdheid en ver-

(1713- 17:2,2 dln)''.

volgens ln dekanselwelsprekendheid.Hj be-

entomoloog der 18deeeuw.Hj werd geboren
te Tondern den 7d:n Januarj 1743,studeerde
te Kopenhagen,Leiden,Edinburgh?Freiburg
(in Saksen) en Upsala, waar hj de lessen
van Linnaewsbjwoonde.Laatstgenoemdebragt
hem og het denkbeeld, om de insecten te

rector magnifcusen overleed den 27sten.
Ju1j
1738. Behalve Onderscheidene Nederlandsche
redevoeringen en leerredenen, gaf hj een
rroot aantal Latjnsche geschritlen in het

ljke historie aan deuniversiteitte Kiel,waar

Fabriek (Eene) noemt men gewoonljk

Johann C/lrïyfïtzl I'abrieilts,een uitstekend

kleedde t0t 4-maa1 t0e de waardigheid van

llcht, die onder den titelvan popera'omnia
philologica,theologica,exegetica etoratoria''

rangschlkken naar de organen van den mond. in 1717 en 1737 in 5 kwarto-deelen zjn uitFabrieL%s werd in 1775 leeraar in de natuur- ge/even.
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eene njverheids-inrigting van aanmexkeljken voldoend aantalwerklieden kan voorzien,omvang, waar gelegenheid bestaat t0t pro- het is van belang,datzj de noodigegrondductie Op groote schaal.D e kenm erken eener stof of althans de vereischte brandstof niet
fabriek zjn,datmen ergewoonljknietwerkt uit de verte behoefttehalen, en zj dient
op bestelling ('tgeen echter in wapenfà- gelegen te zjn aan land-en waterwegen,0pbrieken veelal wel geschiedt), maar v0ox datzj hare voortbrengselen gemakkeljk en
de wereldmarkt, - dat er vele werklieden

goedkoo? op de bestemarkten kan brengen.

bezig zjn,- dater verdeeling van den ar- De tàbrlkant,heeft voortsveelbelang bj de
beid plaats heeft,- en datmen erdoorgaans welwillendheid zjner werklieden.Dezetoch
gebruik maakt van werktuigen, die door
paarden, wind, water ot'stoom in beweging

worden gebragt.Moetjelgk eehter kan men

ziJ-1'1 :-001- hem onmisbaar! en als een goede
geest Onder hen heerseht,za1het w erk m et
jveren belangstelling worden volbragt.Onte-

eene naauw keurige bepaling geven van dat vredenhpid brengt hen t0t werkstaking (zie

woord, dewjl ieder handwerltsman, diebe- aldaar).Dezeisvoorzekerhetnadeeligstvoor
trekkeljk veelvoortbrengt,zichfabrikantkan de werklieden zelven:doordien zj,a1shunne
noemen. Ieder kunstproduct vereischt eene vereenigingskassen ultgeput zi
,i
n, onder alle
reeks van verschillende bewerkingen,en ter- voorwaarden t0thetw erk moetenterugkeeren

wjlnu dehandswerkmandezeallevolbrengt, indien zj niet tOt de grootste armoede en?
zien wj,dat in de fabriek elke bewerking ellende w illen vervallenqm aar ook defabriaan een afzonderljk persoon ofaan een be- kant ondervindt er ligtgroote nadeelen van,
paald w erktuigw ordttoevertrouw d.Ditlaatste vooxalwanneer hj zjne voortbxengselen op
heeft veel vöör:in de eerste plaats verhoodt een bepaaldentjdin gereedheidmoethebben.
men daardoor tjdverlies, dat Onvermjdeljk Het is intusschen steeds in 'tw elbegrepen beis. wanneer dezelfde arbeider zich voor eene
nieuwe bewerking moet gereed m aken,- en

lang van elken fàbrikant,den w erkman steeds

aanleiding geet'tt0tverbetering vandelloodige
w erkttligen.Een f?11 andlzr is florzaak?dat()p
d1(a wiJ'ze de voortbrengselen beter ziJ*n en
sneller worden af
releverd.Daarenboven heetl
'
m en in 0e110 l
àbrlek gewoonljk gelegenlleid
t0t het vervaardigen van bj-producten, die

in de w insten of'gratifcatiën naarverdienstell

Genoemde vpordeelen,aan eene fabriek verbonden? leiden t0t eene m eer goedkoope productie, dan het handwerk leveren kan,terwi
jl tevens n0g Winston Verkrogen Wortlon
door den inkoop dergrondstoFen op geschikte

inderdaad hare sehaduwzjde.Toen detegen-

cen behoorljk 100lz te geven?voldoendc Om
in de tweede plaats,verkrjgtt
3fln werkman, in debescheidene behoeften van hem en zjn
die steeds dezelf'
debewerkingvolbrpngt,hierin hui
srezin te voorzieuqonderhandsche uitbeeeneongemeenevaardigheid.terwjlhettevons stedtng,alsm ede toekenning van eenigaandeel

we1 eens zeer winstgevend zjn.

magdaarbja1szeeraanbevelenswaardiggelden.
Afen heeft weleens de vraag geopperd! of
men de verbazende ontw ikkeling der fabxiek-

njverheid in onze dagen a1s een zegen?dan

welalseeneram pmoetbeschouwen?Daartoe
was aanleidingt want die ontw ikkeling heeft

woordige fabrieksproducten uit de hand srervaardigd w erden,gesehiedde zulksdof)rbazen
met een klein aantalgezellen en leerlingen.
Elk van deze kende geen hoogerwensch,dan
tjden en b1j grflote hoeveelheden, alsmede eenmaalzelfbaastewtnden,enhj bejverde
doorspeculatiebjden verkoop.Defabrikant, zich met alle kraeht om naar dat doel te
die groote zaken doet,is voorts bj magte, streven.A1s hj zllll5-er gekomen was,trad
om zich van de beste w erkttligen,werklie- hj in het huweljk en'werd een rtlstig en
den, desltundigen,boekhouders enz.te voor- welgezeten hoofd van een burgerhuisgezin.
zien. H et spreekt van zelf? dat de eenvou- 'W elk een om mekeer in dien staatvan zalten
digste voorwexpen het meest gesehikt zl
jn heeft de ïàbrieknjverheid veroorzaakt!Tegenvoor eene fàbriekmatize prpductie? Omdat ovcr den épnen eigt
lnaar der fallriek,tevens

men hierbj zich het bestvan werktuigen be- bezitter van een aallzienljjk kapitaal, staan
dienen kan. Zulke voorwcrpen zjn garens, honderde arbeiders.die zeergoed weten? dat
gew evcn stoffen,naaldenyspeldcn,enz.Van zj dc hoogte van hunnen meester nimme
r

zam engestelde voorwerpen leveren de fàbric- kunnen bereiken. Hun dagloon is even 5,01ken de voornaamste bestanddeelen, die ver- doende, daarom weten zj gewoonlg
k niet
volgcns door hetpersoneelvan den fabl*ikant van besparing.Ofschoon zj daglûoners''z
jjn en
in elkaâr worden yezetofaan anderen afke- blijven, treden ztl vroeg in hethuweljk en
leverd, die zicll m tsluitend met,de zam en- nemen dikwjls htmne vrouwen enlaterhunne
stelling bezig houden.Een voorbeeld vnndeze kinderen mede naar den arbeid in de fabriek.
laatsten heett men in uurwerkmakers.'W aar Dathierdoordehuiseljkheid:dezedeljltheidt
eehter in de versehillende afgeleverde sttlkken de goede opvoeding der kinderen niet bevoreene zekere verscheidenheid gevordcrd wordtt derd wordt:is zoo duideljk alsde dag.Ex
.
isde fabrieknjverheid minderdpelmatig.Deze komtnOg bIj,datin critieke ttldelz,na
nneer

vervaardigtonder anderen sleehts zelden klee- de fabrieken w einig werkenofgeheelstilstaan
denfà'briek-arbeiderhetbroodOntnomenwordt,
deren en schoenen.
D e plaats, w aar men eene fabriek doet terwjl werkstakingen, veelaldoor onruststo-,
verrjzentis ver van onverschillig.Zj dient kers en w oelgeesten veroorzaaktt ook den
zichteverlleffenindenabjheidvaneeneniette w elgezinden wllrkm an m edeslepen naar den
onaanzienljke bevolking.opdatzj zichtegen afgrond del. ellende.En deze kan in groote
een niet al te overdreven dagloon van een fabrieksteden vreeseltjk wezen.
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FABRIEK- FABRIEKMERKEN.

Intusschen moet men niet vergeten, dat
reeds veelgedaan wordt,Oln die gebreken te

ren,en de voortbrengers welke en hoedanige

palingen gemaakt omtrent den arbeid van
kinderen in tàbrieken?en ook in ons Vaderland is (1873)een wetsontwerp t0tdat00gmerk ingeleverd door één van de leden der

Tegenwoordig geschiedtditweinig meer.H ier
te Lande is het in stand gehouden t0t 1845
voor de meekrapbereiding,en t0t 1857 voor
het haringkaken. Tets anders dan het geven
van stellige voorschriften Omtrent de bereiding der voortbrengselen is het kenren en
merken van koopwaren op openbaar gezag,

zj 'tbestktlnnen sljten(zie Besoltermend .
SJéJverhelpen.Erzjn hieren daarwetteljkebe- selonder M ercantilisme en P vohibitis.f stelsel).

Staten-Generaal.Erzjnarbeidersvereenigingen

opgerijt,wier leden elkander Ondersteunen.

Sommlge fabrikanten hebben scholen voor de
kinderen hunner arbeiders aan hunl
ze njver- dat ntlttig kalz zjn. Z00 worden levensmidheidsinrigtingen verbonden, - andere g0V0n delen gekeurd in 'tbelang der volksgezondaan hunne w erklieden een evenredig deelin heid,- zooalsbrood)vleesch,m elk.Andere
de winst van de fabriek.Er zjn hulp- en voorw erpen w ordelzgeltetlrd en gem erkt,Olu
spaarkassen, voorschotbanken, w oningen, den kooper voor bedrog t
e vrjwaren in je-

broodbakkerjen en coöperatieve winkels ten vallen,waarin hethemzelvenbjzondermoepebehoeven der arbeiders verrezen en velerlei 1jk zou zjn,de deugdeljkheid derwaren te
maatregelen genomen t0t ontw ikkeling van
hunnen geest. Dat alles werpteen weldadig

toetsen, zooals goud, zilver en geneesmidde-

lichtop de donkerezjdederfabriekntjverheid.
Letten wj er 0p, h0e weldadig deze is
voor het algemeen. Vele goederen zjn onverminderd de verhooging van prjs der

merken van regeringswege - zam enOfafzon-

len.In den groythandelkomthetkeuren en

derljk - voor,on'
iden buitenlandschenkooper

eenige zekerheid te qeven Omtrent de her-

komst, de hoedanigheld ot'de soortvan het
te koop aangeboden artikel,b.v.de keuring
aanmerkerljk goedkooper geworden, en dit van tabak en meel in Noord-Amerika) van
grondstoFen door meerder aftrek

daardoor

is juist van groot belang voordeklasse der hennep in Rusland;facllltatieve keuring en

arbeiders,die hierdoorin degelegenheid wor- merlting vanllollandschenharingbj0nsltrac,
hden gesteld,om zich genoegens des levens te tens de wetvan 13 Juni1857;van Friese,
he
verschaFen, die weleer de gezeten burgel' boter, btlstemd voor de markt van Londen.
naauweljks bekomen kon.Yoorts is door de De keuring en merking is dan gedwongen of

f
àbrieken in weerwil van de talrjke werktligen, het werk aanzienljk vermeerderd,
zoodat duizenden er hunne krachtsinspanning
tegen eenbilljk l0onkunnen verwisselen.Het
Oprigten van t'
abrieken bj aandeelen maakt

vrj.HOe nuttig en noodzakeljk zj kunnen
zjn,altjd isern0galeenig bezwaaraanverbonden. Bedrog w Ordt er door in de hand
gewerkt,'
tzj doorOneerljkheidOfachteloosheid der ambtenaren,m ethet toezigt belast,

voorts vele kleine kapitalen vruchtbaar.O0k
is het niet volkomen waar,dat een werkman
aan eene fabriek steedsin denzelfden toestand

'tzj door kulzstgrepen van de particuliere

vaart. Zj zoekt in 'smenschen behoet
len op
de goedkoopste wgzete voorzien,en wanneer
zj hiertoe bj voorkeur werktuigen aanwendt,
zoo ontslaat zj hiexdoor de werklieden van
een machinalen arbeid,welke nietsbjdraagt
t0tontw ikkeling des geestes.
;Het fabriekwezen moge dtlseene sehaduwzkde hebben,- zjne lichtzjde isglansrjk.
Fabriekm erken zjn merl
ten Ofteekens,
waarmede de fabrikanten hunne atkewerkte

een bepaald merk voor zjne goederen aan-

enz.,voorzien,ter onderscheiding van andere

uitgevoerd worden : en welke ten doelheb-

handelaren.De Friesche boter heett veelvan
haren goeden naam Op de Engelsche markt
bljft;wanneerhj uitmuntdoûrbekwaamheid, verloren,doordat de meteehte Friesche boter
tjveren schrandel
'heid,isook dààrbevordering gemerkte vaten,ledig teruggezonden,weêrter
zeer goed mogeljk.Defàbrieknjverheid heet marktwerden gebragt,gevuld m et een m engvoorts in hare voorspoedige ontw ikkeling een sel van veel mindere qualiteit. Het is goed
hoogstgtlnstigen invloed op handel en zee- tekeuren,dat ieder fabrikant desverkiezende
neem t, waaraan de koopers de w aar kunnen
herkennen.Dat merk m oet alseene soortvan
eigendom door den Staatbeschermd worden;

het moet een ander niet vrjstaan,datzelfde

merk aan te nemeu Ot
'na te maken. Onze
wetgeving verleentdie bescherming in onvoldoende mate. W el bedreigt de Code Pénal
straftegen deovertreding van allereglementen
Of verordeningen van Openbaar beheer of be-

p
roducten,ot'deemballaqe,waarin dezever- stuur betrekkeljk de voortbrengselen van
zonden worden,zooals klsten,balen,zakken handwerken ot'fabrieken,die naarbuitenlands
soortgeljke waren.Zj worden f
lt'van regé- ben, zekerheid wegens de deugdeljkheid,
'

ringswege,ôfdoor de producenten zelve aan- de m aat en de soortvan 'twerk te geven gebragt. Van regéringswege gesehiedt het uit deze bepaling spreektde geest van 'tvermerken ôf gedwongen, ôfvrjwillig Op ver- ouderd beschermend stelsel - , maar de
zoek der fabrikanten. Vroeger w as het, xeglementen zelve Ontbreken bjna geheel,
vooralbj fabriekswaren,zeerin zwang,Om zoodat do straf niet toegepast kan w orden.
de njverheid te reglementéren.Men meende Eene Fransche wet van 22 Germinal an 11
haar aan te moedigen door haar aan regle- (12 April1803),hier te Lande ook executoir
menten en voorschriften om trent den aard en verklaard, sehreef voor, dat elk fabrikant

de deugdeljlkheid harer vOortbrengselen te het merk zjut
?r waren moest deponéren ter
binden,alsofniet de verbruikers zelve 'tbest grië e der regtbank van koophandel, onder
p behoorde,opdathetaannemen
weten, welke en hoedanige zaken zj begee- wier ressorth-
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en namaken door andpren gecontrhleerd en tePisa den 22stenSeptember1803.Hjschreef:
Vitae Italorum dodrina excellentium ? qui
gestraft k0n
w orden.D ie regtbanken bestaan
bj 0ns lll()t.het depôtkan dus geene plaats seculisXVII etXVIIIEoruertlnt(1778- 1805,
hebben, el'l Z00 staat de W eg Open vool-de 20 dln)'', rluaurentii Medicei vita (1784,

Vita Cosmi Medicei (1788- 1789,
talrjke en schandeljke bedriegerjèn met 2 dlnl'',r'
merken, die in del
z groot- en in den klein- 2 d1n)''
VitaLeonisV (1797)'' Vita
handelt0t eene gewoontezjn geworden,met Fr.Petrarchae(1799)77- en pElogidiDante
het regtsgevot
?l der natie in strjd zjn en t0t Alighiëri(1806)''
.
nadeel strekken van koopers en verkoopers.
Fabvier (Charles Nicolas, baron), een

Fabrieknijverheid,zie Nqverheid.

Fransch generaal, heett zich vooral bekend

Fabriekscholen zjn scholelz van lager gemaakta1seenvriendderGrieken.Hj werd
'-MoussoninLotharingen,beonderwjs doorgaans dool'oigenaarsvangroote geboren te Pont-à
tàbrieken ten behoevevan de kinderen hunner zoe
,
htdeyolytee,
hnistsheschoolteParjs,entrad
w erklieden gesticht. H et zotl te w enschen in 1804 ln dienst bj een artillerie-regement,
W 0Z0n , datzj oul
zoodig waren,nameljk dat datin Duitschlalld oorlog voerde.Metandere
genoemde kinderen dool'hunne oudersalthans oëcieren werd hj in 1807 naarTurkje get0taan den lz.jarigenleeftjdllaardegewone zonden,om Constantinopeltegende aanvallen

scholen van lagerOnderwjswerdtln gezonden. der Engelschen te versterkeu,en in datzelfde
Omtrent die aangelegenheid zjn ln Enge- jaar vergezelde hj generaal Gardane naar
land,Frankrjk en Duitschland wetteljkebe- Perzië,waarhjteIspahanOnderbezwarende

palingen gemaakt. Daar eehter ilz ons Vader- omstandigheden een artillerie-park oprigtte.
land geenerlei stthooldwang bestaat, hebbtm Op zjneterugreisdool'E'
t
lslandnam hjdienst
de otlders de magt, oiu hunne kinderen naar in hetPool
sche leger?dok
!h na den intort

n zaghj zichalskaplde tàbrieken te zenden,zoodrazj daariets van Napoleon in Aveent'
datdetàbriekscholen voorhetgemisaalz0n- ging hj als adjtldant A'an den hertog van
wffs'
l naar Spanje,en deze zond ht?m na
derwjs eene voldoendevergoedlng opleveren. Wt
kunl
àen verdienen. Men meene echter niet, tein bj de Keizerljke garde geplaatst.In 1811
lm mers men kan nagaan, dat kinderen,die
zich gedurende den dag vele uren m oeten

den slag van Salamanca met depêches aan

Napoleon naar Rusland. Hier streed hj aan
inspannen? onz ligchameljken arbeid te ver- de M oskwa, ontving er zw are w onden en

rigten?weinig Opgewektheid hebbtln,om met w erd op het slagveld door den Keizer t0t
inspanning des geestes naar den onderwjzer escadronschef benoemd.Gedurende den veld-

te luisteren. Bj somnligen is zelts het togtin Saksen(1813)werd hjkolonelbj den
verm oeden Opgekom en, dat fabrikanten de
oprigting van zulke scholen weleenshebben
bevordel'd, Om een wlpen te hebben tegen

de besehuldiging,dat zj uitwinstbekjagnlisbruik maken van den kostbaren leertjd d0r
jeugd.Geschieden eehter zulkepogingen der
fabriltanten enkel mfàt het doel,0111de ontwikkeling derfabrieksltilzderen te bevorderen,

generalellstafen baron, en na den volkeren-

slag bj Leipzig chefvan den stat'bj de verzamelde Overbljfselen der 11 armeecorpsen.
Met kololel Denis onderteekende hj in 1814
de capitulatie van Parjs.Gedurende de H0nderd dagen kooshj de zjde van Napoleon,
weshalve hj na d(,tweede restauratie zjn
ontslag ontving.In 1817werd hj wederals

lf,sl
dan mogenwj haar in lzooge mateweldadig chefvan den stafonderden hertog 'vanAtw'
noemen. Het is bekend, dat Oolt in Neder- naar Lyon gezonden, olu er de bew egingen
land,bepaaldeljk in Twt
ante,zoodanige sc,
ho- der ultra-royalisten te beteugelen? en toen
1en bestaan.

men llem hierover hard viel, gat hj zjne
Fabris (Giuseppe), een Ttaliaansch beeld- brochure pLlroll en 1817 (.1818)''in hetlicht.
houwer en directeur der Pauseljke muséa te Cannel beschuldigde hem van beleedigende
Rom e, werd geborelz te Padua in 1800,ont- uitdrukkingen, zoodat hj veroordeeld werd
w ikkelde zich onder de leiding van Canora en weder zjn Ontslag ontving.Na de oproeen w erd 1id der acadélllie van San Luca te righeden te Parjsi11 At
lgustus 1820 werd hj
Rome.Tot zjne meest-bekende kunstgewrocb- bj het hot' der Pairs aangeklaagd wegens
ten behooren een rMilo van Croton,die,met hoogverraad, doch vrt
jgesproken, en in 1822
de handen in eene boomspleet geklem d,door betigt van het feitt dat hj 4 onderoëcieren
de leeuwen verscheurdwordt'' een mvenus
en Amor''inhetmuséum vanprinsX sterhazy,een y,H ectol-en Andromache''in datvan graaf
M ellerio te Milaan, - het mausoléum van
den cardinaal Ihntana te loom e,
het

monument van Tasso,

t)n rAlexander en

Roxane'', in het bezit van de Koizerin van

Oostenrjk.
Fabroni(Angel0),eenItaliaanschbiograaf:
geboren den 7den Februarj 1732 te Marradl

in Toscane,olltviny zjneopleidingteFaënza

had bjgestaan,0111tlitdegevanyeniste ontsnappen,- '
tgeen ml
lllechter nletbewjzen
kon.Daarna verliethj Frankrjk,deed eene
reis door Spanje,en bood den Grieken zjne
dienstenaan.In Griekenland maaktehj zich
zeer verdiensteljk door geregelde troepen te
vormen el1 eene belloorljkc krjgstucht in te
voeren bj het leger. Daar het wantrotlwen
endenajverderGriekschebevelhebberszjne
pogingen met Ondank beloonden,nam hj in
1828 zjn Ontslag. I1 den herfstvan datjaar
vergezelde hj welis waar deFransche expeditie naar M orea, lnaar keerde eerlang naar
Frankrjk tert
lg, waarhj alskolonelbj het

en te Rome w erd ln 1773 deleermeesterder
zonen van Leopold groothertog van rroscana,
volbragt onderscheldene reizen in het buitenland,en overleed als proveditorederacadém ie leger geplaatst werd. Hj nam met geestdrift

FABVIER- FACTOREN.
deel aan de Juljrevolutie van 1830 en zag (1723 1744,1767),onderschciden zich door
zich benoemd t0t chef van den generalen staf eeneclassiekesierljkheid.Eindeljkvermelden
dernationalegardete Parjs.Intusschen was wj n0g zjne Latjnschebrieven (1765),behj weinig tevreden met den l00p derzaken nevens een aantalantw oorden,- dezelaatste
en nam in 1831zjn ontslag,waarna hj zich onder den titel:rclarorum Germanorum etc.

met den rang van veldmaarschalk naarzjne adFacciolatum epistolaeexautographis(1843).''
geboorteplaats begaf.Na de omwenteling van
Facetten noemt men de veelhoeken,die
1848 werd hj door het Voorloopig Bewind doorhetafsljpen van eenebolvormigeopperals ambassadeurnaarConstantinopelgezonden, vlakteverkregen worden (zieOnderDiamant).
doch in 1849 door hetdepartem entM eurthe O0k de veelhoeken, die de Oogbollen van
afgevaardigd naar het W etgevend Ligchaam , vele insecten en spinnenbegrenzen,bestem pelt
alwaar hj zich aan de zjde derConserva- men m etdien naam.

Faehingen,vermaard wegens hetaldaar
tieven schaarde.In hetzelfdeJaarechtertrad
hj in Deensche diensten belastte zich met aanwezige bronwater,is een dorp in hethep

hetOpyerbevelin den 0orlogtegen Sleeswjk- togdom Nassau, Jn een aangenaam oord op

den linkeroever van de Lahn en aan den
spoorweg, niet ver van D ietz gelegen.Het
telt n0g geen 1000 inw oners. H et bekende
I'aehinyer frcfdr, in 1745 ontdekt,wordt uit
eenehoofdbron en 4 andere bronnen geschept
een plournal des Opérations du 6me corps en behoort t0t de sterkste alkalisch-salinische
pendantlacampagnede1814enFrance(1819).'' wateren 5711 Duitschland.HetheefteenetemFaçade, afkomstig van het Latjnsche peratuur van 10Q C., een aangenamen,fris-

Holsteln. Htj ondersteunde wel is waar de
Napoleontische partj,doeh met den staatsstreek van 1851 eindigde zjne staatktmdige
loopbaan,en hj overleed teParjsden 15den
September 1855. Hj schreef Onder anderen

woordjaçûes (aangezigt),noemtmen de bui- sehen smaak,bevat veel koolzuur,en bljft
tenzjde van een gebouw.Daar eehter van in kruiken zeer eGoed.Zulke kruiken worden
de meeste gebouwen slechts ééne buitenzjde er jaarljksten getalevan omstreeks'/amilin het gezigtkomt,geeftmen doorgaansjuist lioen verzonden.Vooral wordt het rebruikt
aan deze den naam van façade.Het spreekt tegen ophooping van sljm in de bulks-ingevan zelf,dat vooraldeze de kenm erken m oet wanden,alsmede met wjn en suikertoteene

dragen van den stjl,waarin hetgeheelege- verkwikkingnaeenebuitenqewoneinspanning.
bouw, waartoe zj behoort,isopgetrokken. W egens zjn jzergehalte Is het echtervoor
Faccini (Piëtr0), een verdiensteljk Itali- duurzaam gebruik m inder aan te bevelen dan

aansch schilder en graveur uitde schoolvan Selterswater, daarhet allengs nadeelig op de
A nnibale Oczrccci, werd geboren te Bologna spjsvertéring werkt.
in 1562, stichtte zelf eene school: die evenFacius (Friedrich '
W ilhelm),een verdien-

wel slechts korten tjd bestond,en Overleed
in 1602.Ztjne carnatie is zeer frisch,maar
zjne teekening draagtbljken van eene gebrekkige ontleedkundige kennis. T0t zjne
beste stukken b:hooren rD e Beschermheilige

steljk steen-en stempelsnjder,werdgeboren
te Greiz in 1764, vervaardigde vele fraaje

medailles en onder anderen de beelden van
den groothertog lTarl A'tt-j'
tt.
nt van SaksenW eimar en van Göfhe.OOk lshj de uitvinder

van Bologna'' in de kerk van S.Francesco

van eene wjze Om de stempelszoodanig te
harden, dat zj niet veel gevaar loopen van
springen.Hj werd benoemd t0t hoogleeraar
en hofm edailleur te W eimar,en overleed den
4den Mei1843.- O0k zjne dochterAnyelica,
kundige,geboren te Torreglia,den Gden Janu- eene leerlinge van Rauch te Berljn, heeft
arj 1682, werd reeds in 1704 hooglceraar in uitstekende gem men, borstbeelden in gips,
de godgeleerdheid,in 1705in dewjsbegeerte, basrelièfs enz.geleverd.Voorts was ztimede

aldaar, - en rllethuweljk der heilige Catharina''in het m uséum te D resden.Voorts
leverdehj uitmuntende gravures.
Facciolati(Jac0p0),eenItaliaansehletter-

in 1707 praefect van het sem inarium en di- belastmet de versiering van de rD ichterzaal''
recteur-generaal der lessen, in 1723 tweede in hetvorsteljk kasteelteMTeimar.
en in 1733 eerste hoogleeraar in de redeneer.
Facsim ilé, eene zamenkoppeling van 2

kunde te Padua.In 1740 nam hj Op zich, Latjnsche woorden,dientaak.
CeJï/JCbeteekede geschiedenis der universiteitaldaar,reeds nen,is de naam eener volkomen jtlistenadoorPappadopoliaangevangen,te voltoojen, bootsing van een Oorspronkeljk handschrift.
en hj overleed den 27stenAugustus1769.In- Men heeft facsimilé's Van handteekeningen
zonderheid bevorderde hj de studieder Oude oude ofnilmwe handschriften2enz.Om ze te
taal- en letterkunde en leverde m et dat oog- vervaardigen, neemt men zjne toevlugtt0t
merk eene nieuwe uitgave van den ,,calepi- de koper-,steen-en houtgraveerkunst,en in

nus''ofhetrLexicon septem linguarum (1718, denlaatsten tjdvooralooktotdephotographie.
2 dln, 7de uitgave 1723) van den monnik
Factoren zjn getallen,diemetelkander
Am brosius fvzl Calepio, alsmede,methulp vermeni
gvuldiqd moeten worden.Hunnevervan Inoreellini,eene van het rluexicon cicero- binding geschledt in ejfers door de teekens
nianum (1734)'1van Nizoli. Ook werltte hj X of )zoodat raen schrjft 5 X 3 = 5.3
m ede aan den mrrhesaurus totius latinitatiB'' = 159 doeh in letters zonder eenig verbin-

van Inoreellini en rn eene door zjne leer- dingsteeken,w anta X b = ab.Hetisduidelingen bezorgde uitgave van hetGxieksch-lua- 1jk, dat men elk deelbaar getalin factoren
tjnsch lexicon van Sehrevelins.Zjne Latjn- kan ontbinden)daar deze,metelkander versche redevoeringen,in 3 bundelsuitgegeven

menigvuldigd) dat getalw eder voortbrengen.

FACTOREN-FAZNZA.
De factoren zelve kunnen deelbaar ofOndeel- torj Op Decima bevorderd.Voortshadden de

landerst0tvoorkortentjdeeuwenoude
baar zjn;immers 2 X 15 = 30,en hierbj Nedelheeft m en den deelbaren factor 15, want factorjen op deW estkustvan Afrika,welke
2 X 3 X 5 isdesgeljks = 30.Een product thans aan Groot-Brittanje zjn overgedragen.
van geljke factoren wjstmen aan doorbj De Britsche Hudsonsbaai-compagnie zorgt op
den factor een exponentte plaatsen (zie 0n- haar uitgestrektgebied voorharen handel en
derEœponent).- O0k wasvoorheendefactor haargezag doormiddelvanfàctors(chieffàco1's),dieerheerschappj voel'
en inde forten.
na den prins of keizer (eere-voorzitter) de t
eerste persoon in eene rederjkerskamer,- - Tntusschen geven deEngelschen sederthet
de man,die namensdezein rjm hetwoord eindedervorigeeetlw dennaam vanfactorjen
moestvoeren.
(tàctories) aan groote njverheids-inrigtingen,
I'
adorof/hc/ot
?'
r- meervoudfaetores- ,ook waar het beginsel der verdeeling van den
a-je
nt,ztdtxkzntItvz/yzzldrgeheeten,isvoortsiemand, arbeid in toepassing gebragtw ordt.
dle door den chefvan een handelshtlisw ordt
Factuur is eene door den eommissionair
aangesteld, om op eene andere plaats dan aanzjncommittentgezondenrekening,waarin
w aar de zaak van den principaal gevestigd voorkomt in de eerste plaats eene naauwkeuis,de zaak zelfbtandig te leiden en tebehar- rige Omschrjving derwaarzelvedooropgave
tigen;ofOok we1op de plaats,waar deprin- der m erken, der wt
jzevan verpakking?van
cipaalzelfverbljfhotldt?voorhetgeval,dat hetbrutogewigt,de tarra en hetnettogewigt;
deze verhinderd is, Of de zaken alleen niet verderdeinkoopprjsen dedoordeontvangst,
kan afdoen. In '
tlaatste geval heet hj ook btlwaring, verpakking en verzending veroordisponent of'procurist.Hj moetzich natutlr- zaaktekosten enz.;(1t)berekeningderprovisie
ljk aan zjnevolmaythoudt
?n;dezeisin den 0t'eomlllissie,die van de inkoopsom met de

regel echter zôö rulm ,dat hj meestalnaar onkosten genomen wordt,en gewoonljk 1,
goedvinden kan handelen in 'tbelang van de 2 tOt 5 procentbedraagt.Ztjis dus eene CAlzaak van zjnprineipaal.Hj administreertzelf koopsrekeltipy van dtln commissionair,om het
de aan zjn beheer toevertrouwde goederen; even, ot' deze de goederen van een derde
anders dan de ayent? die gewoonljk sleehts heettgekocht,dan ot'hj ze van zjn eigen
'
t atkenomen. Meer in
Op monster verkoopt. Htj mag meestalook goederenvoorraad heel
'talgem een noemt men 0ok weltàctllurelke
zaken voor eigen rekeninr doell;andersdan re
de makelaar. Zjne beloonlng bestaat in een kening, die dûor den verkooper aan den
vastjaargeld pt in een aandeelin de winst. kooper gezonden wordt over de leverantie
De factor in eene tàbriek is de opzigter of van verkochte goederen. De tàctutlr w ordt
meesterknecht. De corn,
ft
zc/tv, in Engeland den kooper 0j.committent tegeljk m et de
ztin huizen in den graan-en zaadhandel,die afzending van het goed per post toegezonvoor rekening van buitenlandsehe huizen gra- den, terwjleen anderexemplaarbj de goenen en zaden verkoopen, die hun geconsig- deren zelve gevoegd Brordt. De verzonden

neerd worden teqen eene procentsgewjs be- iàcturen zjn door den verzendergewoollljk
rekende commissle. De onderteekening van voorafgettoyiëerdin hetfaetl
turboek.
lversiteit.
een sttlk,dezaken van denyrineipaalbetref- Facultelt,zie Un'
fendetdoor den fatttorw ordtln den regelvo0rFadejew (Ratislaw Andrejewitsj), een
afgegaan d00r de letters p.p.,pr.pr.,pr.proc, Russise,
h generaal en schrjver, geboren in

datisperwrpcff
z'
tz,ten teeken,dathjinqua- 1825,diende 15 jaar in den Caueasusenwerd
liteit in de zaak w erkzaam is.
in 1864 generaai-majoor.Hj sehreef:pzestig

Factorij noemt men eene stapelplaats Of #jaren uit den Caucasisehen Oorlog (1860)'')

magazjn

van

koopwaren, dotll
- Europésche

Brieven uit den Caucasus (1865)'',- pDe

kooplieden gestieht in een vreem dwerelddeel, Russische krjgsmagt (1868)'', - en nMijn
waar de regtszekerheid veel te wenschen gevoelen OverhetOostersthevraagstuk (1870)''.

Faënza, bj de Romeinen Faresttia,eelle
overlaat.Daarom Feljken zj doorgaanstevens Ttal
iaansche stad en de zetelvaneenbisstthop,
Op for#en,waarnletalleen degoederen,maar
ook de agenten en verdere am btenaren in

ligt in deprovincie Ravenna aan de Lamone,

veiligheid zjn tegen de aanvallen van buitcn. aan het kanaal Zanelli,dathaar m etde Po

Reeds in de 13de?14deen lsdeeeuw bezatde verbindt, en aan den spoorw eg van Bologna
Hanza zoodanige inrigtingen.D uitsche koop- naar Ancona.Zj isregelmatig gebouwd,door
lieden hadden weleer teBergen en te Nowgo- m uren Om geven en telt binnen deze 18000,
r0d geheele wjken in beziten te Londen en doch als gem eente dubbelzooveel zielen.Het
teAntwerpen gemeenschappeljkemagazjnen. voornaamste plein? door zuilengangen om geEiqenljke fàctorjen zjn echter vooral in ven, is het voreenigingsptlnt van vier voorAzlë, Afrika en Amerika door bevoorreyte name straten en versierd m et eene tbntein,
handelmaatsehappjen gesticht?en zj ontwllt- met den d0m ? met llet stadhtlis en metden

kelden zich vaak t0t bloejende koloniën.
Eenigetàctorjen te Soerate(1612)en teMadras(1640)waren dekiemenvan hetBritschTndisehe rjk.Tn China werd de ruilhandel

sehouwbtlrg.Eenige kerken zjn er zeerbezienswaardig,hetzjwegensbouw-orde,hetzj
wegens schilderjen. Deze stad is de hûûfd-

plaats van een eveu z0l qenoemd arrondissetusschen de inboorlinyen en vreemde koop- ment; er bestaat een Konlnkljk lycétlm ,een
vaarderstOtaan1842ultsluitend(1001*degroote

musét
lm van schilderjen, een gemeenteljk
Europésche factorjen te Canton, - en in gymnasilm en eene teehnische school.Zj is
Japan sedert 1609 dool'de Nederlandschefac- vof
ll
'alberoemdwegensllarevoormaligemajo-
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lica-fabrieken (zieAaedelrerkenFayenee).Hare
omstreken zjn zeer vruchtbaar en leveren
veelwjn el
1vlas.
Faes (Pietervan der), doorgaans Lely genaamd,eenNederlandschschilder?waarschjnljk geboren te Soestbj Amersfoortin 1618t

bragteen grootdeelvan zjf
llevenin herbergen door en schreefeenige bljspelen,die nog
lang na zjn doodwerdentoegqjtlieht.Daartoe
behooren:rLaptlpille''- Lesoriginatlx''
))Le rendez-vous'', /
1Tue marié sans le saV01
*r!!
en rLe marquis at
lteur''.O0k gaf

w as een leexling van Grebber te H aarlem en hi
j pNot
lvelles observations au sujèt desconhad weldra aanmerkeljke vorderingen ge- damnations pronont
lées eontre les comédiens

maakt,zoodathj reedsop zsjarigel
4leeftjd (1751)'' in het licht. Hj overleed den 23sten
als portretschilder grooten roem bezat.Prins April1755.
W illem II1 nam hem mede naarEngeland,
Fagara L.(Elaphrium Jaeq.)isde naam
om erhetportretvan zjnebruid tevervaar- van een plantengeslaoht van de fam ilie der
digen, waarna Karel 1 hem t0t hofschilder

benoemde.Meerdan iemandslaagdehjerin,
Om ran Dyck to evenaren.Na 'sKoningsdood
kwam hj in dienst van Cromwelleu daarna
van Karel ./f, die hem t0tridder en kamerheer benoemde. Hj verdiende veelgeld en
bezateenebelangrjke verzameling van schilderjen,die na zjn dood eene groote s0m
opbragt.Hj overleed te Londenin 1680,en
op zjn graf in de l
terk van Covent-garden
verreeseen gedenkteeken ter zjner eer.Hj
heeft ook historie-stukken geschilderd, doch
zjnekunstgewrochten komen zelden voor.
Faessen (Jan)was een van de4matrozen, die den 26sten Februarj 1623 aan prins
M auritsvan ONzl,# den aanslagvanOldenbar-'
t
W#J'.
:Jongsten zoon en van eenigeanderen
op hetleven van dien Vorst bekend maakten.
Aan hem en 3 zjnerm akkers wasopgedragen, om w apens naar 'sHage te vervoeren.
Ditwektezjnargwaan,en hjbegat'zich met

Am yrideën. H et onderscheidt zich door een
4-deeligen kelk, eene 4-doelige bloemkroon,

meeldraden, die langer zjn dallde bloembladen, en een z-kleppig zaadhtliqie met één
zaad.Vandesoortennoem enwj:F.oetandraL.
(E.tomentosum Jacq.
4meteen gladden stam ,
8 meeldraden,geviude,aan beide zjden w0llige bladeren m t'tgewiektebladstelen,kleine,

gele,in trossen groejendebloemenmetwitte
kelken en een vruchtbeginselmet2 stempels
zonder stjl. De vruc,
ht ligt in rood vracht-

vleesch en heeft de grootte eener erw t.D eze
boom .bj Holtttlti;n rwollige zadelboom ''en
door de Engelschen 15gum -tree (:0mb00ln)''
genaam d, levet't de gom ?die in den handel
taeamaltacgeheeten wordt.

Fage (NicolasRaymond la)teen beroemd
Fransch teekenaar,geboren te Isle de l'Albigerois in 1656 en overleden te Lyon in 1684,
bestudeerde de gravures van Primatéeeio en
teekende m et de pen onderscheidene historie-

de overigen naar den Prins,Om dezen met stukken.Hj verwierfte Totllouse,W aar hj
dieOmstandigheid bekend temaken,- 'tgeen zich gevestigd had, de algem eene bewondeaanleiding gaf t0thet ontdekken der zamen- ring,en laterteParjsenteRomedesgeltjks.

zwering.Jan F(
/d,
s.
sdz
l en zjnevrienden ontvingen eeneaanzienljkebelooningenwerden
bj de zeedienstbevorderd. De Nederlqndsehe
schrjver dr. Lodewl
jk M ulder heefï daaraan

Inttlsschen leidde hj een losbandig leven,
doch betaalde de rekeningen der kasteleins

door op de keerzjde teekeningen te maken.
Naar zjne teekeningen zjn gravuresvervaar-

de stof ontleend voor een roman.
Fafnir, volgens de Noordsche fabelleer
een zoon van den toovenaar H reidmam, geraakte m et dezen na den dood van Ott'
ttrover
het zoengeld in twist en bragthem om het

digd doorbexoemdekunstenaars,en m enheeft
een rRecueilde 183 pièeesd'aprèsles dessins
de la Fage,gravé par Audran,Sim ûneau etc.

waakte.Reiyin die in hetpaleis van koning

Generaalte Antwerpen.
I'
ranLois Ftw:J, een ztlon van den v00r-

(1689)''.
Fagel is de naam van een aanzienljk Neleven,Toen voflxts zjn broeder Reigin, die derlandsch geslacht, hetwelk een aantal verhem geholyen had, een deel van het goed diensteljkemannen heeftopgeleverd.Van hen
begeerde,Joeg hj hem op de vlugten begaf noemen wj:
I'
raneiscus Ftw6J, schepen en griftier van
zichmetzjnschatnaardeGnyta-heide,waar
hj dien in de gedaante van een draak be- Brugge, in 1582 gecommitteerde ter Staten-

Y alfrek den dapperen Svnrd onderwees,
smeedde voor dezen een uitm tlntend zw aard
en droeg hem op,om zich van hetgot
ld Van

gaande. llj werd geboren te Amsterdam den
3osten Mei 1585, was lid van den Hoogen

,Zeelanden W est-Friesland,
Fafnir meester te maken. Svurd ging met Raad vanH ollandè
leu M aaz't 1644

hem naar de Gnyta-heide, verborg zich in en overleed den 2
.
een sloot, en doorstak van hier den draak,
H enricFtwel,een zoon van den voorgaande.
die over hem heen kroop? om in de Roode Hj werd geboren den 13denJunj 1617,was
Zee zjn dorst te lesschen.Reit
qin dronk het eerstraadsheer in den leenhove van Brabant

bloed van Fafnir en gelastte Svyurd,om het en in 1672 griffier der Staten-Generaal; hj

hartvan den draakvoorhem te braden.Laatst- werd algem een geroenld als een m an van
genoemde deed het, m aar nllttigde zelf het groote bekw aamheid, en overleed den llden

gebraad, waarna hj de taalder vogels ver- Februarj 1690 (volgens anderen den 12den
atond. Na dien tjd noemen de diclzters llet Februar!j1700).

I'ranLois FJ-C:J) een broeder van den voorgoudI'
afnir'sJt
wdr?terwjlSi
ynrddenbjnaam
ontvingvan Fajhir's.
ltzst
zofFafnirs-dûoder. gaande.H!jwerd geboren den 3den Juntj1618
FagantBarthelemychristoyhe),eenFransch en was eerst 1id, later voorzitter van den
bljspeldichter,werdgeborenln Parjsin1702, Hoogen ltaad.Hj overleed den 12denNovem-

FAGEL.

ber 1680. Zjn broederNieola'
lts,geboren 100s overleden in1784,wasbaljuw en stadden zlsten Julj 1620,waspostmeester-gene. houder der leeuen van Brederode, raad en

raalvan Gelderlalzd,(
?n overleed il1Deeenlber btlrgelzltlllstervan Haarlelu.
FrahLoisFtIt
/:J,een zoon van IlenrieF..CJ.
1605.

GaparFJC:J,eenzoonvanlaatstgenoenlden Hj werd geboren den zosten December 1659,
FranLoIs.Hjwerd geborente'
sHagei111629, was als tweede griëer bj zt
jn vader werkstudeexdete Utrecht,werd in 1663pellsionaris
van Haarlem ,in 1670 griffier derStaten-Generaal, en in 1672 als raadpepsioilaris de 0pvolger van Johan de 'lfG//, grootzegelbewaarder en stadhotldervan de leenen vallHolland

zaam , en werd in 1700 diens opvolger als
ettrste griftier der Algemeene Staten. Eene
reeks van .jaren was hj dot)r zjne omzigtigllttid en schranderheiddesteulzvan onze lnagtige Republiek, ontving eerst in 1744 een

en hoogheemraad van Rjnland. Hj overleed ett
rvolontslag? en overleed in 1746.

Zjn

te 'sH age den 15den Decem ber 1688.
broeder Cornelis Gdrd/, geboren den zosten
Het leven van dezcn beroemtleu staatsman September 1663, was raadsheer in het H0f
staat in het naauwste verband lnet de ge- van llolland en eOmmissaris-politiek opdeSyschiedenis van 0ns Vadl'rland.Aanvaul
ttljk nodale vergaderingpn in Noord-llolland.
lfeîtric .F'twel,een ztltln van Cornelis Gerrit.
eenvoorstandervanht
?tEt,t
lwig Edict?waarbj

de vorsten ran O'
rJ,
4@ vervallen warellver- Hj werd geboren in 1706 en was in 1744
klaard van hotstadhouderschap, begunstigde de opvolger van zjn oom François in de behj later de verheffing van den Prins,leidde trekking van griffier dlll- Algemeene Staten.

hem in ter Statenvergadering en stond llem Hj was een man van grooten invlxd en een
vervolgens alsraadsmau trouw terzjde.Reeds jveraar voor hetHui
s van Oralje,zoodat
bj het leven van de Tr7// had hj bltjken vof
lral (lok htj in 1747 de verhefflng bevorgegeven van m oed en standvastigheid in het derde van Willem .J'#z.Zeer deelde hj in de
rampjaar1672,daar hj 1)jdeneerslagtigheid guustvan dezen Vorst,voorts in dievanprinvan laatstgenoemden staatslllan bettligde,rdat st's Anna en vervolgensil1die van W illem TL
het slechtsaankwam op c,ordaatheid eIzkloeke rrt
) midden der staatsonlusten wist hj zieh
resolutie, daar llolland en Zeeland alles be- m ot schranderheid staande te houdenten toen

zaten, wat t0t een langen, dayperelltegen- zjn zoon hem ontviltl,wisthj te bewerken,
weerlloodig was''.Hjverzette zle'
hmetkracht datzjn kleinzoont0ttweedengrif
tierbenoemd
tegen het gevoelen van vëlen,die tût elkelz werd.Voorts washj een voorstanderderweprjs vrede wildeu makeu metFrankrjk,en tenschap,vermeerderdedeuitgebreideboekerj
hj zeide tegen tlt
a1avan hetgt,zautst
lhal),het- van zjn geslacht,en overleed den 19den Now elk volmagt had f)m daarover te olldtll-llan- vem ber 1790.
-b
h.anftois Fayel, een zoon van den voordelen: rllet staat 11 vrj, uw vaderland te
verkoopen! maar het zalu veelmoeite kos- gaande.lljwerdgeborenden lldenSeptember
ten om dlt aan den kooper Overte leveren''. 1740, studeerde to Leiden iu de regton,alsOp denzeltlen dag, toen de gebroeders de mede in de letteren,deed wetenschappeljke

TIG/J vermoord werden,zag ht
jzitth t0traadpunsionaris benoemd. Dofll-zjn beleid bragt
hj het zoo ver, dat Nederland bestand was
tegen de aallvallen vanFrankrjl
t(,1
4Engeland,
terwjlhj zorgde vool
-de verheffing vau Ik'illem II1 en later den togtvan dezen naarEngel
and bevorderde. lltj was tle steller van
het manilbst, hetwelk de Vorst btjdie gelegenheid openbaar m aakte.K ortdaarna stierf
htj, en Willem III bettligde: ,Nu heet'
t de
Staat zjn getrouwsten dienaar en ik mjn
besten vriend verloren''.ll0toord()elOverzjn

l
'eizen doorZwitserland.ItaliëtFrankrjk en

broeder van den voorgaande. Deze werd in
1674 benoem d t0t raadshettr in het l-lot'van

verhief hem in den adelstand en zond hem
in 1813 als ambassadeur naar Engeland.In

Holland en overleed den 14den Jultj1705.

1824 keerde hj naar '
sHage terug en overleed

Engeland, onderscheidde zich zoow el door
buitengew one talenten als door de bem inne-

ljkste eigenschappen,werd als twecde griëer
bt
j zjl
z vader geplaatst, doch overleed reeds
den 28sten Augustus 1773.
H endrik, baron I'agel, een zoon van den

voorgaande.Hj werd geboren in Maart1765,
sttldeerdeteLeideninderegten,onderscheidde

zieh door zjne bekwaamheid,werd in 1787
a1s tweede griëeraan zjn qrootvadertoegevoegd, en volgde dezen O1)ln 1790.Hj was
karakter is intusschen zeer versehillend.Dit alzoo sedert 1672 de zesde van zjn geslacht
echter is zeker,dathj zieh nietalleen Onder- die dit gew igtig am btbekleedde.'(n 1794w erd
scheidde door moed en stalldvastigheid,zooals hj met ran de &
$.'pïct7t?J gem agtigd, Om een
wj reeds zeiden, maar Ook tloor onbaatztlch- verbond t()sluiten metEngeland en Prtlissen,
tigheid en trotlw , doflr Ongemeenen jver en en vervolgens ging lltj als btlitengewoon gezeldzame nederigheid. Hjj was een luan,die zant naar Engeland. Na de weldra volgende
in zjne gewigtige btltrekking doorzjnegroote Omwenteling werden zjnegoederen in beslag
talellten een belangrjken invloed had op de genomen, totdat hj zieh in persoon zou veraangelegenheden van Nederland) ja, op di: antwoord hebben,tloch hj bleefgetrouw aan
van geheelEuropa.
het Vorstetlhtlis ran O'
rt
zo
l/: en keerde eerst
Bevjamiït FJP:J, heer ran ter Jlfl'
r,een met W illem I naal- Nederland terug. Deze

Zjn zoon François (f 1718)was stthepen en aldaar den z2sten Maart1838.Hj wasgrootraad te Haarlem ,geeolllm itttlerde in de Admiraliteit,engttdeptlteerdoterStaten-Generaal,

kruis van de orde van dcn Nederlandschen
lalletlw ,Lid der Riddersehap van H olland en
en zjn kleinzoon Frankols Wezz
p'
/
zpzcz?,kinder- ridder van de Guelphelt-ortle.
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Jaeobj baron Fagel, een broeder van den t0t de redding van Njmegen,en nam deel
voorgaande.Hj werd geboren in November aan de belegering van Bonn en aan den slag
1767, studeexde te Leiden in de regten,en bj Ekeren,waarhj zjnesoldaten,bjgebrek
w erd in 1793 gevûlmagtigd minister van aan kogels, de knoopen van d0n r0k op de
Hunne Hoog-Mogenden aan hetDeenscheHof. geweren deed laden.In 1704 en 1705 voerde

In 1795 teruggeroepen,leefde hj t0tin 1813
ambteloos, doch werd in dit jaar met de
generaal deTeqookcFle'
rnaarEngeland gezonden, Om den prlns ran Orcp,# t0thetaan.

hj alsveldmaarschalk hetbeveloverde Nederlandsche en Engelsche hulptroepen in P0r-

tugal. Hj veroverde Valencia de Alcantara

stormenderhand, doch gebrek aan medewer-

vaarden van het bewind over deNederlanden

king dwtmg hem ,hetbeleg van Badajozop
uitte noodigen.Laterzag hj zich benoemd te breken.Hj verzocht zjn ontslag,keerde
tot lid van den staatsraad, voorts t0t com- in 1705 naar Nederland terug,droeg bj t0t
mandeurvan deordevan den Nederlandschen de verovering van oostende en nam deelaan
Leeuw. Hj overleed te Genève den zlsten degevechten bj W jnendaalen bj Ramelies,
April 1835. Zjn zoon I'
ranlois .
/fezlt
dz'
ïk aan den slag bjMalplaquet,aandeverovering
Robert A:XJ,kamerheer des Konings,is de van Doornik en aan hetbeleg van Bethtlne.
laatste manneljke telg van ditberoemd ge- V00r# behaalde hj grooten roem door de
slacht.
overmeestering van Bouhain (1711),en einI'
ranLols TISJI:- ,baron I'
ayel,een broeder digde zjne krjgsmansloûpbaan in 1712 doo1'
van den voorgaande.Hj werd qeboren den hetinnemen van Qtlesnoy.Na den Vredevan
4den October 1768, trad in zeedlenst,streed Utrecht werd hj gotlverneur van Sluis, en
onder het comm ando van den toenmaligen overleed aldaarden 23sten Februarj 1718.Hj
kapiteinvan.
ffiaqsùer.gdpbjDoggersbank(1781), wordt geroem d als een schrander en dapper
en klom op t0t den rang van kapitein.Hj veldheer, die zich zoowelonderscheidde dopr
kwam in 1817 Op pensioen, was ridder der millzame zorg voor zjne soldaten als door
Militaire W illems-orde 3deklasse,en overleed liefdet?tzjn Vaderland.
te 'sHage den 15denFebruarj 1859
..
Faglnoli (Giambattista), een ltaliaansch
Robert, baron I'agel, een broeder van den dichter,geboren te Florenceden 24stenJunj
voorgaande.Hj werd geboren te 'sHageden 1660, w erd 1id van het gemeentebestuur allode Maart 1771,trad reeds vroeg in dienst, daar en overleed den 12denJulj 1742.Zjne
vergezelde in 1795 den prinsran O:'
cz#enaar gedichten,meerendeelsvan boertigen inhoud,
Engeland,werdin 1814kolonel-adjudantvan verschenen Onder den titel van pltim e piaceden Souvereinen Vorst,daarnaluitenant-gene- voli''(1729 enlater).Zjnepcommedie(1734raal,en eindeljk gevolmagtigd ministeraan 173617 dlnl''bevatten 22 bljspelen,diezich
hetFranscheHof.Hj bekleedde dezebetrek- dool' losheid van dialoog en zuiverheid van
king tot in 1854 en overleed te Parjsden taalonderscheiden.
:6Al,een Belgisch ge26sten December 1856. Hj waslid derRid- Fagne (La)ofHet Fderschap van Holland,generaalderintànterie, west,beslaat het znidwesteljk gedeelteder
comm andeurderMilitaire'W illems-orde,grootkruis van den Nederlandsehen Leeuw en van
de Eikenkroon,van den Rooden Adelaarvan
Pruissen en van deLeopolds-orde van Oosten-

rjk, alsmede groot-oëcier van het Legioen

provineie Namen en het zuidoosteljkg'
edeelte

van H enegûtlwen tussehen de M aas en de
Sambre.M en heet'ter uitgestrekteheidevelden
en m oerassen,m aarook onderscheidenesteden,
zooals Chimay,MariënburgtPhilippevilleenz.

van Eex.
Fagot. De tàgot is een houten blaasW illem Jacob, baron Fayel, een broeder instrum ent van langwerpigen vorm , zonder

van den voorgaande.Hj werd gebûren te 's belangrjke kromminq,van boven met een
Hage in Januarj 1774, trad aanvankeljk pjpje voorzien.Hetlsde basvan de hoboë,
in de zeedienst, doch werd later m inister- en zjn Omvang isrt
lim ,en gaatjchromatisch
resident van koning W illem I aan het H of van de contra B t0t de eensgestreepte b,dat
i
s
vi
er
oc
t
aaf
.
De
kl
nkkleur van hetinstrtlvan Portugal.Hj was ridder der orde van
. a
den Nederlandschen Leeuw , en overleod te ment is niet glansrjk en fkisch:t0(
!lllevert
Lissabon den 17den November 1822.
I'
ranLois Aïcpltzc.
:. baron Fayel, een zoon

het in de diepte een tkaai basgeluid tegen de
clarinet,den horen,en andere houten blaasvan Nicolaas Ft
V6J, vroejer genoemd.Hj instrum enten. Vooral Beethoven, M endelsoltn
was geboren te Njmegen ln 1645,werd 0p- el1M eyerbeer wisten er schoone effecten mede

geleid t0tde krjgsdienst,Onderscheidde zich te voorst
lhjn te brengen.In een goed bezet,
als vaandrig bj de belegering van Maastricht groot orchest vindt m en twee tàgots, in
door de Franschen en werd w eldra kapitein. het klein Orchestslechts één.

Voorts zag hj zich achtereenvolgens bevor-

Fahlcrantz. Onder dezen naam vermel-

derd t0t luitenant-kolonel, kolonel en briga- den wij:
Kari Jb/
ll/l
zl
dier, behaalde nieuwe lauweren in den slag

I'
ahlerantz. een beroemd

bj Fleurus (1690)en bj de verdediging van Zweedsch landsohapsehilder.Hj werdgeboren
Bergen (1691) en werd doorkoning Willem den 29sten November 1774 in de gem eente
benoemd t0t generaal-malôor. Bj de belege- Stora-r
lAuna in deprovincie Falun,waarzjn
ring van Namen trof hem een musket- vader predikant was,enlegdezonderleermeeskogel, die naderhand onder het schoudem ter zich met jver t0e op de kunst.Hj beblad werd weggesneden. Kort daarna be- paalde zieh bj hetlandschap vanzjngeboortevorderd t0tluitenant-generaal,droeg hj bj grond,reisde door Zweden,D enemarken en
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Noorwegen, maar bleef Onbekend metTtalië. betrok hj het kasteelRoland en schreefer

Reedsin hetbegindezereeuw waszjnnaam

beroem d? en in 1815 werd hem do titelvan

versehillendewerken,zoodathjzichbenoemd

zag t0t lid van onderscheidene geleerde ge-

professor toegekend.Hj Overleed dt
ln lsten nootsc,
happen.Vau zjne talrjke geschriften
Januarj 1861.Zjnebeste sttlkken zjn inhet noem en wisl
':pBilderausFrankreich(1831)'')
bezit van den Koning van Zweden.
Christian .r/ro Faltlerantz,een brpeder van

den voorgaande.Hj werd geboren den 3osten

Augustus 1790,zag zich in 1829benoemdt0t
hoogleeraarin detheologie te Upsala:in1849
t0t bisschop te M7estttl-lis, en lllaakte zieh

tevens bekend als dichttt
r.Van zjne gedichten noemen wj:rNoak 's ark (1825- 1826):'
en hetépisch gedichtrAnsgaritls(1846)''in14

Das Fonstemund Litlhtret'htnaeh römischem,
gemeindeutschem , preuszisehem und französischem Rechte?'' rliiflD iisseldorferMalerschule in den Jahren 1834,1835und1836,''
1)D iplom atisehe Beitriige zur Geschichte des
ltölnt?r Dolus,'' e11 rtltast-thitàhte der kölnischtln,.jiiliehschellul
zdbergisehenGeschlechter in Stammtafeln, Avappen, Siegeln und
Urktlnden.''

zangen.Voortsschreefhjeenepluevensgeschie- Fahrenheit (Gabriël Daniël), een verdenlsvan Almqtlist(1845 1846,2 d1n)'',
diensteljk Duitseh natutlrktlndige,dieinzonEvangeliskaAlliansen (1847- 1848,t?dln),- derheid den thermom txter verbeterd heeft,
en rRow förr och ntl(1858- 1861, 5 dln)''. werd geboren te Dantzig den 14den M ei1686.
O0k redigeerde hj van 1839- 1852 metKhös llj wasaanvankeljk bestemd vool
-den hanen Almjnisthet zEctlesiastik Tidsltritt''.Zelf delsstand,maar zjne neiging spoordo hem
heefthp eeneuitgave bezorgdvallzjne ver- aan t0tbeoefening (lel'natuurkundige wetenzamelde gesohriften (1863- 1865,5 dlnl.llj sthappen. Nadat ht
J eenta l
-eis had gedaan
was lid derZweedsehe Attademie,en Overleed door Duitsehland en Engeland:vestigde hj

in Augustus 1866.
zich in H olland,en hield zitth hlerbezig met
Aœel.r twz/'lf.
sFaltlcrtultzteen derdebroeder. het vervaardigen van therm om eters en baroHj werd geboren in 1780 en overleed te meters. Om eerstgenoemden te vullen? ge-

Stokholm in October 1854. llj was lid der bruiktehjaanvankeljkwjngeest?laterl
twik,
Académieen Hof-beeldhouwer?en heeftvooral en ditlaatste bezorgde aan zjue instruult
ànten
doorzjn ornamentaalbeeldwerkgrootenroem eene groote mate van naauw ktlllrigheid. De
verworven.

felle kotlde,in den winter van 1709 teD ant-

Fahlerts, Ook tetraëdriett z'
lncr/ez'
/,
s en zig waargenomen,nam hj aalzalsden uiter-

graaltwe.
t
/ïl/ùerdrï.
sgenaamd,iseenedelfstot
', sten koudograad van ztjne tlzermometerschaal,
die tot de koperertsen behoort, en bevat tevens die van eelz m engsel van sneeuw en
tevens zilver en kw ilt. ll()t kristalliseertin zout.Hj ontdekteintusschen later,dat water
dobbelsteenvorm ,voora'lin dien vandentetra- t0t aanmerkeljk Onder zjn vrlespunt kan
ëder.Zjne kleur is donkergroen t0t zwart, w nrden afgekoeld zonderte stollon.l'Iet kookzjn poeder zwart en in zinkbevattendeve1- punt van water(80*bj .
//lr
,
?
fzpz
/fr en 1000bj
scheidenheden donkerkersrood.Zjn soorteljk Celsil
ts)steldehjbjd'
al
'
l212dcngraadvanzjne
gewigt isgeljk 5,en zjlzehardheid aan die sehaal,enhetvriespunt(hetnulptlntbjRéalf
m'
ur
van ltalkspaat. Men vindt het vooralin erts- en Celsins) op 320.O0k vervaardigde htjeen
gangen; zöö althans komt het vool- in den areom eter,dielatert0tgrondslag diendevoor
llarz, bj Dillenburgt Saalfeld in Tyrol, die van Tralles,Nieholson en Charles.Hj
HongarjeOIIZ.
pverleed den 16den Septembpr 1736,terwjl
Fahne (Anton),een Duitsch schri
jver,ge- hj zieh bezig hield met den bouw van een
boren te Miinster den 28sten Februarj 1805, w erlttuig t0t drooglegging van ondergeloopen

bezocht het gymnasitlm aldaar, legde zich landen. M en vintlt onderscheidene verhandevervolgens t0e op de handelswetenschappen, l
inqen van hem in de rpllilosophieal transtoen op de geneeskunde en de wjsbegeerte, aetlons''

en eindeljk Op de regtsgeleerdheid.Nadathj

Faidherbe (Louis Léoll César), een

begaf hj zich naar Berli
jn en schreefer zjn
System der Philosophie'',alsmede een Latti
nsch compendium der regtsgeleerde wetenschap.W eldra werdhj in regterljkebetrekking te Poblenz geplaatst ()n tevens medearbeideraan verschillendetjdschriften.Later
woonde hj achtereenvolgens te Diisseldorf,

3denJunj 1818,bezoclltin 1838 de polytechnisehe sehool te Parjs,in 1840 de artillerie-

onbepaald verlof,om tjd tehebben vool
'de
uitvoering van zjne letterkundige plannen.
Met groote opofferingen verzamelde hj de
bronnen voor eene geschiedenis van de aanzienljkste geslachten te Keulen en vooreene
topographische beschrjving dierstad,terwjl
hj voorts op reis gillg naar Frankrjk,hd

gezonden. In 1854 veroverde hj aan het

zich hiermede te Bonn had bezig gehouden, Fransch generaal? geboren te Rjssel den

Velbert en Bensberg,en versehafte zich een

en genie-school te M etz,e1z werd vervolgens

geplaatst als onderofficier bj het corpsingenietlrs.Hj diendein Algérië,daarna op Guadeloupe, vervolgens weder in Algérië, werd
allengs bevorderd tOt kapitein, en in 1852
als onderdirectelzr der genie naar de Senegal
hoofd van 600 man devesting Dimnar,welke
door 2000 M oorelz verdedigd w erd,en klom

toen Op t0t commandant vau een bataljon en
tOt gouverneur dier kolonie. Tot aan 1861

breidde hj erdoorvoorspoedigeondernemingen de het,
rsehappj van Frankrjk aanmerkezuiden van Dtlitschland,Zwitserland,Neder- ljk uit en begafzich toen t0therstelzjner
land en België, om zjne verzameling zflo gezondheidnaarzjnvaderland.lliervroeghj
volledig mogeljk temaken.Na zjn terugkeer zjn ontslag uit zjne gollvtl*l
Aell'
kbetl
-ekkilàg
VII.

2

18

FAIDHERBE- FAILLE.

en ging op nieuw naarAlgérië,waarhj als
kolonelgeplu tstwerd.Daar echter de zaken
in Senegambië onder het beheer van zjn
onervaren opvolger veel te wenschen overlieten, zond de regériny hem wederom derwaarts.Hj bleefert0tln Julj 1865,enging
toen a1s comm andanteener onder-divisie naar
Bona in de AlgerjnscheprovincieConstantine,
nadat hj reeds in 1863 bevorderd w as t0t
brigade-generaal. Hier vertoefde hj in een
toestand van vergetelheid, totdat Gambetta
hem in November 1870 naar Frankrjk riep

dooden beliep. Deze laatsten hadden met

ten noord-oosten van Amiens en betrok er
eene zeer gunstige stelling, die door eene

het rBulletln''van het Geographisch Genoot-

naauweljks 35000 man aan 65000 Fransehen

het hoofd geboden. Het leger van I'aldlterbe

werdverstrooid,enhjmoestveiligheidzoeken
in Rjssel.De capitulatie van Parjs en de
daarop volgende wapenstilstand beveiligden
hem vogr vel-dere nederlagen.

Toen in Februarj 1870 eene Nationale

Vergadering qekozen wel
-d) zag hj,alseen
jverig rbpubllkein en een aallhanger Van
Gambetta,zich door Parjs derwaarts afkevaardigd, maar toen zjn bescllermer het
en hem,t0tdivisie-generaalverheven,belastte gezag verloor,aehtte hj het raadzaam zjn
met het commando over het noorderleger in mandaat neder te leggen. Na het sluiten
plaats van generaalFarre,diebj Amiensde van den vrede,ontving hj den last,om zjn
nederlaag had geleden. I'
aidlter> verscheen leger af te danken en den 27sten April 1871
den sden December in zjn hoofdkwartierte kwam hj op pensioen.Zjn opvolgerin het
Rjssel,waar hj met eene trouwensveelte oommando te Rjssel was generaalInlnllon.
gezwollene proclamatie het bevelaanvaardde. Bj nieuwe keuzen voor deNationaleVergaHj bejverdezichin deeersteylaatsom zjne dering werd hj Op 3plaatsen benoemd,doch
wanordeljketroepentereorganlsérenentever- hj aanvaarddehetmandaatvan zjne geboorsterken.Toen hj omstreeks70000 manonder testad. I'aidlterbe heeft zich in den Jongsten
zjne bevelen had,maakte hj aanstalten Om 00rlo4 onderscheiden door groote activtteit,
Parjste ontzetten.Metdekern vanzjnleger en zlch tevens verdiensteljk gemaakt op
rukte hj voorwaarts t0t op 11/ageogr.mjl letterkundiq gebied.HtJleverdebjdragenvoor
schap te Parjs, - in 1860 en later betalrjke artillerie verdedigd werd.Hierwerd zorgde hj te St.Louis aan de Senegalhet
h$j den 23sten December door generaal ron Annuaire du Sénégal'', - oûk schreefhj

X cwfel-#W aanget
ast en uit al zjne positiën een rchapitre de Oéogl'aphie sur le Nordverdreven, waarbj hj meer dan 1000 man Ouest de l'Afriqtle (1864)9:. Gedurende zjn
gevangenen verloor.Daarlaatstgenoemdegene- laatste vertoefi
n Alyêrië gaf hj eene rC01raal slechts 2 divisiën onder zjne bevelen lection complète,des lnscriptionsnum idiques''
had en dus in getalsterkte voor I'
aidlterbe in het lichtt- elz zjn laatste oorlogsbeleid
moest onderdoen, zocht deze, die gedurig zocht hj te regtvaardigen door zjn pcamversche troepen in het veld kon brengen, pagnede 1'arme
'edu Nord(1871).''

Faille (Baart de la)isdenaam van een
zjnterugtogtdooraanvallen tedekken,doch
moest telkens afdeinzen.onophoudeljk ver- aanzienljk Nederlandsch geslacht?datonder-

volgd, trok hj t0t achter Arras naax de scheidene geleerde m annen heeft opgeleverd.
vaste positie van La Scarpe achterwaarts. H etbloeide reedsin hetbegin der 15deeeuw
llet Duitsche legerbereikteden 25stenDecem- in ltalië, waarna zjne afstammelingen zich
ber Bapaume en zond van hier een aanmer- in Belgiè' hebbell gevestigd. Een tak, zich
keljk deel der manschappen naar Peronne, aansluitende aan de voorstanders der Hervorom deze plaats in te sluiten.DitbragtI'
aid- ming, verhief zich weldra in de noordeljke
kerbe in den waan, dat de vjand nu niet gew esten.T0t dien tak behoorden:
langer in staat Z0l
1 WeZe1
3 om hem weêrJacobW ccrfde la FZIJ:,geboren te 'sHage
stand te bieden,zoodathj hetplan vormde, den tostenJunj 1757.Hj was een zoon van

om zjne poying t0thetOntzetvan Paljste Jaoob WIJrJdela.#'ill:!meesterin devrje
hervatten.Hpdeedderhalveden zdenJanuarj kunsten) doctor in de wdsbegeerte,lector in

1871 een aanval 0P de 30ste Pruissische
brigade, doch te vergeefs. Den volgenden

de wis- en natuurkunde te 'sH age, leeraar
aan de stichting der vrouwe van R ensdag poogde hj met2 legereorpsen dehoofd- knpfxtf:,enz.
magt der Duitschers bj Bapaume te over- Laatstgenoemde belastte zich methetonderw eldigen, doch zag zich gedwongen, om wjs van zjn zoon en wèlmet zoo goede
na zware verliezen naar Arras en Douai de gevolgen, dat deze op l7jarigen ot
lderdom

wjk te nemen.Den loden Januarj bezweek tot meester in de vrtje kunsten en doctor in
Peronne, zoodat er nieuwe troepen beschik- de wjsbegeertewerd gepromoveerd.DeJonge
baar kwamen, en generaal Goeben,die het doctor oefende zich n0geenigentjd teUtrecht,
commando over de eerste Dtlitsche armée deed eene reisnaarParjs,werdin 1777 lid
van generaal Mantelfel overgenomen had, van het Utrechtsch Genootschap en zag zich
gebruikte ze aanstonds t0t versterking en benoemd t0t Opvolger van zjn vader, die
maakte voorbereidselen t0t een beslissenden inmiddels overleden was.In 1790 werd hj
slag.Toen Faidkerbekortdaarna zjnepogin- geroepen, om te Groningen Brlbgmans op te
gen herhaalde,werd hjl den 17denJanuarjbj volgen als hoogleeraax in de wis-en natuurBeauvais aangevallen en den 19den gesla- kunde.Rllim 32jaar washj metden meesten
gen. Hj verloor 11000 man aan ongedeerde jver in die betrekking werkzaam; t0t het
evangenen en 6 kanonnen,terwjlhet ve.
'- laatst t0e leefde hj voor de wetenschap en
lles der Duitschers 94 oëcieren en 3000 overleed den lstellApril 1823.Ilj voltooide
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eenwerk van zjn vader,getiteld rverhande- m entuit,dool'welk vonnis de nieuwe regtsling Over de rekenkunsten (1778)''
en toestand in het levell wordt geroepen. De
gaf 2 redevoerinqen i1zllet licht,l
àameltjk: algemeene gevolgen valzhetfaillissementzjn,
De vero felicitatls sensll''

elzrDeartibus datde koopman de besohikking en het beheer

ac disciplinis a jtlventute communicandis ad
salutem communem adjuvandam optissimis.
JaeobWtwrfdela .
#JJI/:,een verdiensteljk
Nederlandsch gelzeesltundige.Hj waseen z0ol
z
van den voorgaande, werd geborpn te Gr0ningen den 25sten Junj 1795 (
?n sttldeerde il1
zjne geboortestad,waarhjin1812tOtdottor

Over zjn boedelverliestqdat hj degoederen dus nietmeer aan zjne crediteuren kan

dissertatie's,verschenen zjne Oratie'
sbt
jhet
aanvaarden van zt
jn ambten bj deoverdragt
van l
zet rectoraat'(1841) in het licht. O0k
werd hj ilz 1811 versierd met de orde van
den Nederlandsclzen Leeuw .Hj Overleed den
19den Mei 1857 diep betretlrd dool' zjne
talrjkevrienden,diehem aehting toedroegen
wegens zjne tlitgebreide kennis en hem lief
hadden wegenszijneechtehumaniteiten zjn
a3'
llgolAa,
m ol10n goostigelà omgallg.
Faillissem ent, in het dageljksch leven

meteene gedeelteljke betaling tevreden te

Onttrekken,en den een niet boven den ander
bevoordeelen, en dat somm ige handelingen,
t0t nadeel der e,reditetlren strekkende, m et
het oog Op? (Jfalthans kortvöôr 'tfaillisse-

ment verrigt,nietig zjn?ofnietig verklaard

in de wis- en nattlurkunde en in 1817 t0t kunnen wordelzq dat er eé
'n ot'meer cllrators
doctor in de geneeskunde bevordl-rd werd. w orden aangesteld, die, onder des regters
Na zich te Groningen als arts te hebbel
z ge- toezigt, den boedel in 't belang van de
vestigd, zag hj er zieh in 1832 benoemdt0t sehuldeischers en van den sohuldenaar adhoogleeraar in do verlosktlnde,ziekteleer en ministrérel
z en, zlo noodig, vereffenen; en
geregteljkegenetlsktlnde,terwjlhj laterhet datde gefhilleerde eenaooflord lkan aanbiedep,
voorlaatste vak met de clinische lessen aalz dat, ztlo het aangenomen en gehom ologeerd
het nosoeomium verwisselde.Behalve zjne2 w Ordt, de schuldeistthers verpligt, Om zich
stellen. De faillietverklaring heeft plaats op

eigen aangiftevalzdensehuldenaar- waartoe

htl verpligt is binnell drie dagen na de staking van zjne betaling - ,()p verzoek van

(à
en cf meer tler sphtlldeisthers, off)11aan-

vraag van het Openbaar Ministê<ie: ln de
beide laatste gevallen w ordt de schuldenaar
opgeroepen,ten eindû Op devorderinggehoord
te worden.'regen hetvonnisva'
n fàillietverklaring is aan de verschillende belanghebook bankroet geheeten van hetTtaliaansche benden het regtsmiddel van appèl Ofverzet
bancoro/fp(gebroken kank)- ,iseeneregts- toegeltend. Het volznis behelst, behalve de
instelling,dienende om ,wanneereenkoopman eigenljkefaill
ietverklaring?den dag,waarop
zjne betaling staal
tt,in hetbelang dergeza- het faillissement is aangevangen,datis den
dagt waarop de aangifte is gedaan, ofhet
menljke crediteuren te zorgen,datallen
ieder naarzjn regt zooveelmogeljk v0l- verzoelt of requisitoir ingediendq de benoedoening erlangen.Voorniet-koopliedenbestaat ming van een regtereoml
uissaris en vau één
eene andere, dcrgeljke instelling, de .
sft
xt// ot' m eer curators. D e verzegeling van den
rankennelj
;k onrermoyen,in'tFransch Itatde boedel en de inbewaringstelling van den
td/t'os//r
l
fre genaamd. Alsmiddelvan exectltie gefailleerde kan tevens gelast worden. Het

vool-alle sohuldeischers tegeljk van de ye- vonnis treedt dadeltjk na de uitspraak in

heele m assa des boedels behoortde instelllng werking; het appèl en het verzet missen
t0t het fbrméle, llet proetlsregt; vele met hier de sphorsende krattht.Een uittreksel uit
haar in verbantl staande voorschriiten , die

het vonnis?behelzende devoorderden noodige

van invloed zjn op den rggtsteestand van den Opgaven,wordt(1001-de zoryvan den curator
gefailleerden schuldenaar den fàilliet- be-

gepubliceerd dot
)r aanplakklng en plaatsing

hooren tot het m aterieële privaatregt.Alléén ln één Of meer dagbladen. De gefailleerde
de koopm an,die opltondt /: betalen,komtmet verliest het beheer zljner goederen; hj kan
ztjn vermogen in dien regtstoestand,en wèl ze nietm eervervreemden,verpanden,bezwa-

dooreenebeschikking van den regter,- bj ren en aansprakeljk stellen vpor nieuwe verons de arrolzdissemelAtsregtbalzk. Teder koop- bindtenissen; maar zjn persoonljke regtstoem an kan failliet worden verklaard)zelfs na stand Ondergaatgeene verandering.Hj wordt
zjn overljden;o0k eene vennootschap,die niet geljk een onder (t
uratple gestelde: hj
als zoodanig koopman is.Ophotlden te beta- behoudtztjnebevoegdheid om regtshandelingen
len is de eenige, m aar ook de voldoende aantegaan en in regtelzOp tetreden;hj bljft
aanleiding; het niet voldoen aan eene geld- man,vader envoogd,tenztjhjuitdevoogdj
schuld? om 'teven aan welke oorzaak die wordt ontzet. Alleen zjn de goederen van
te wjten is:Ofde koopman tjdeljk ofmeer zjn boedel niet meer het onderpand,waarduurzaam in vervplvan zaken is geraakt,of
onwil,ot'onvermogen de reden dl'rnietbetaling is.llet t'
aillissem ent onderstelt een 0ngunstigen financiëelentoestand?m aarsteltdien

aan, gedurenge 'tfaillisselnent, (
1e doorhem

aan teganeverbindtenissen nog verhaaldkun-

nen worden;dtlz:worden als'
twaretegeljk,
in massa, dool*de curators ten behoeve van

niet tOt critériumq llet is mogeljk,datbj alde sehuldeistthers geëxektuteerd.Na de failde vereffening van den boedel de baten de

lietverklaring kan tegen den sehuldenaargeen

schulden noq overtrt'
ffen.De regtel- beoor- vonnisvan ljfsdwang worden ten uitvoerge-

deelt het felteltjk element) het nlet betalen legd,nochdoorgtjzoling,noch dool
-eeneaannaar de om staudigheden, en spreekt dan, bevelingdaarinqhj isol
All()vo(
agdt0tbetaling;
zoo l
zj hetgeeonstateerd vindt,het t'
aillisse- llt't aanwelzden van dit middplvalle-xellutie
.).y

Q0
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z0u dus nutteloos zjn.Na de insolventverklaring ishet weêrtoegelaten;werd hetreeds
toegepast, dan wordt hj door 'tfaillissement
daarvan niet bevrjd. De curator moet, na
beëedigd tezjn,een inventarisopmakenva'
n
den falllieten boedel;t0t dien boedelbehoort
al wat de gefailleerde bezit, onder welken
titel 00k, adief zoowel als passief. ln dien
boedel valt al hetgeen den gefailleerde uit
eenigerlei hoofde te beurt valt d00r erfenis,
Bchenking of legaat. De sehulden met de
daaraan verbonden voorregten, als pand,hy-

ten. Ts hj daarmede gereed)en bestaat er
geen gegrond vooruitzigt, dat er n0g eenige
bate voor den boedelza1inkomen,dan levert

hjdenregter-commissarisdebouwstoFenvoor
het Opmaken van derangreleling,die,eerst
voorloopig Opgemaakt,tergmëe derregtbank
ter inzage van belanghebbenden wordtneêrgelegd,en daarna,zoo er geen door deregtbank gegrond bevonden verzettegen gedaan
w ordt, in eene deinitieve wordt veranderd

zie (Ranqregelinè.Decuratorlegtinovereenstemming luet die rangregeling daarna reke-

potheek enz.bljven bestaan en wordennader ning en verantwoordiny af voor den regtercommissaris,en doetultbetaling van de voorvastgesteld doordererjpeatie(ziealdaar).Be- handen
penuingen aan decrediteuren,elk naar
weert iemand eigenaar te zjn van eene in
den boedel gevondene zaak , of'daarop een
regtvan terugvordering te hebben,dan m oet

z
jn regten dehoegrootheidztjnervorderinq.
De preferente credlteuren worden 'teerstu1t

hj gebruik maken van de revlndieatie (zie de opbrengst voldaan, en wèl ten volleqde
aldaar)ofvanhetregtvanreclame.Decurator concurrente deelen het overige pond-pondsmaaktvervolgenseen balansop van hetactief gewjze (
zie Prferentie).De behandeling van
en passief des boedels; int de schuldvorderingen t0t den boedelbehoorenie;neemtde
boeken, papieren en bescheiden over;zorgt
voor de belangen van de schuldeischers en
van den schuldenaar, en vertegenwoordigt
dezen laatste in regten Overal, mqar het
aanspraken den boedel betreFende geldt,alles onder toezigt,en soms met bepaald gevorderdemagtiging van denregter-commissaris

het faillissement is hierm ede afgeloopen; de

curator krjgt zjn Ontslag van den regtercomm issaris.Heropening van hetfaillissem ent
is mogeljk,zoolang alle crediteuren niet ten
volle voldaan zjn) en degefailleerdenaderhand goederen in eigendom krjgt, die de
moeiteen kosten van executie op dezewjze
waard schjnen.Degefailleerdebljft,hoewel
de behandeling is afgeloopen, in staat van

of00k welvandegeheeleregtbank.Hjroept faillissement,t0tdathjisgerehabiliteerd(zie
de crediteuren op t0t het bjwonen derver- Reltabilitatie).Faillissementofbankroetisn0g

gaderingen t0t veriicatie der schuldvorderin- geen bankbreuk.
gen en neemt een gewigtig aandeelaan die
Hetfaillissementiseeneinstelling van burwerkzaamheid (zie Ver@eatie).Na de verii- gerljk regt;dehp!ekan
failleni
erd
e als zoodanig is
et veroordeeld worcatie kan de gefailleerde een accoord aanbie- niet strafbaar;
den aan zjne crediteuren, waarbj hj hun den voljens de strafwet.Bankbreukig w ordt
voorstelt, om met de yedeelteljke betaling hj slechts in bepaalde, door de wetaangevan hunne vorderingen zlch te vreden te stel- wezen gevallen,waarin bljktvan ongehoorlen en hem voor 'tgeheele bedrag tlnaalte zaamheid in het opvolgen van som mige voorquitéren.Zj,die bevoorregte schuldenhebben, schriften, door de wetaan den koopm an genem en aan de beraadslaging en stemmingover geven, b.v.de verpligting t0tboekhouden,
dat accoord geen deel, tenzj zj van hun van verregaande ligtzinnigheid of achteloosvoorregt ten behoeve van den boedelafstand heid, Of van bedriegeljke verkorting van de
doen. Het accoord is aangenomen, wanneer regten der creditetlren.Bankbretlk iseen mistw ee derde der schuldeischers, drie vierde drjf,datôfcorrectioneelôfcrimineelgestraft
van het bedrag der schuldvorderingen verte- w ordt, naarmate het feit naar de wet te
genw oordigende, of drie vierde der schuld- qualiqcérellisalseenvondigeofalsbedrieyeli
jke
eischers, w ier schuldvorderingen twee derde bankbreuk. Het onderwerp wordtbj 0ns geuitmaken van het geheele bedrag,zich voor regeld door de wetvan 10Mei1837Stbl.NO21.
het aanbod verklaren. Het accoord is niet
Failly (Charles Achille de),een Fransch
verbindend, dan nadat het door de regtbank generaal,geboren den zlstenJanuarj 1810 te
isgehomologeerd,welke homologatie- goed- Rozoy-sur-serre in het departement Aisne,be-

keuring ofbekrachtiginy - door haar niet zocht de militaire sehoolte Parjs en werd
w ordt verleend ofgewelgerd,dan nadataan
de schuldeischers gelegenheid is gegeven om
daartegen verzet te doen. Het verzet w ordt
doordenzelfdenregterbehandeldenbeoordeeld.
Na de homologatie doet de curator ten Overstaan van den regter-commissaris rekening

in 1820 als onderoëcier geplaatst.In 1830

ging hj naar Afrika,waar hj zich bj de

verovering van Algiers Onderscheidde en weldra t0t luitenant bevorderd werd. In 1837

werd hj kapitein,in 1841 kapiteiu-adjudantmajoorbj het ;debatal
jon jagers,envervol-

aan den gefailleerde;hj wordtontslagen en gensordonnans-oëciervan loldsTAiKPI?:,voorts in 1843 bataljonschefen in 1848 k0l0.

heffaillissem entisdaarmede geëindigd.Komt
er geen accoord t0t stand,dan verklaartde
regtbank den boedel insolventen gelast den
curator om tOt do vereFening daarvan over
te gaan.Deze m aakt nu alle roerende en onroerende goederen t0t geld; de inschtllden
worden ingevorderd en denoodigehandelingen
en overeenkomsten (l00rhem verrigten geslo-

nel en commandant van de militaire school

te Toulouse.Laterginghjalskolonelwederom
naar Algiers en werd offleiervan hetLegiflen
van Eer.Bj het uitbarsten van den Krim0Orl0g zag hj zich benoemd t0t brigadegeneraal,woonde den slag aan de Alma bj
en ging als plaats-commandant naar Constan-
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tinopel?alwaarhj bleeft0tden sden December 1854.Daarna keerde hj terug naar de
Krim en onderscheidde zich zoowel bj de
bestorming der p'W itte vestingwerken'' van
Sebastopol als 3 dagen later bj den aanval
op den Redan.Zjn moedig gedrag aan de
Tsjernaja, waar een paard Onderhem werd
doodgeschoten, was oorzaak, dat zjn naam
afzonderljk in eene dagorder werd vermeld.
Als bevelhebber van de brigade der garde-

voltigeurs nam hj deelaan de bestorming

van den M alakofen w erdbenoemd t0tdivisie-

Restauratie beroofde hem van Z*
P*n bestuur

van het archief,doch bj den terugkeervan
Napoleon aanvaardde hj zjnevoormaligebetrekking.De tweede Restauratie maakte hem
nogmaals ambteloos,doch in 1830 werd hj
eerstekabinetssecretarisvanLodewl
jkT/zïlèz,
en in 1832intendant-generaalderdvieleljst,
staatsraad en groot-oë cier van het Legioen
van Eer. Hi
j overleed den 14den September
1836.Hj heeftzeermerkwaardigegeschriften
in hetlichtgegeven,nameljk:pManusc,
ritde
l'an 1814 trouvé danslesvoitt
lresimpériales,
prises t
'
tW aterloo(1823)'') DManuscritde
l'an 1813,contenant le precis des évênemens
decetteannée(1824--1825,2dlnl'',- pManuscrit de l'
an 1802 (1827,2 d1n)''?- en
)Manuscrit de l'an trois(1794- 1795),conte-

generaal,waarna hj Eupatoria bezette.Na
zjn terugkeer in Frankrjk l'
iep de Keizer
hem ln zjne nabjheid en verleendehem in
1857 het commandeurskrtlis van hetLegioen
van Eer.In 1859 nam hj deelaan den 00rl0g in ltalië, streed bj Soltbrino dapper nant les premiêres transactions de 1'Europc
tegen de Overmagt,en werd door den Keizer
benoemd t0t groot-officier van het Legioen

avec la republiqt
le française et le tableau des
derniers e'vênemens dtl régime conventionel

van Eer.Later wjddehj zjnekrachten aan pour servirït1'histoiredecetteépoque(1823)'7.
de organisatie van het Fransche leger en aan
de invoering der Chassepôt-gewerelz, waarna

Faira, I'
air of Fara is de naam van een
Schotsch eiland i1z de straattusschen deorkney- en Shetland-eilanden. De steile kust

hj in 1867 naarRome gezonden werd,om
het Pauseljk gebied tegen den aanval van verhel'
terzic'
haanhetnoordwesteljkuiteinde
Garibaldite beveiligen.Het Chassepôt-geweer in den W ard Hill t0t eene hoogte van 230

deed volgens zjn rapport pwonderen''in het Ned.el.ln hetzuiden vindtmenereenevrj
gevecht van Mentana (4 November 1867). groote bebouwdevlakte,dochhetaantalzielen
Daar hj inhoogemate deyuustdesKeizers bedraagtop Fairanaauweljks300.Heteiland
bezat,verkreeghj bj hetultbarsten van den is uit een geschiedkundig oogmerk belangrjk
Duitsch-Fransclhen oorlog het bevelOverhet wegens de schipbreuk,die hetOverschot der
5de arméecorps.Ztin hoofdkwartier was te Spaansche Armada 01* i1l 1588 geleden heeft.
Bitseh,en van dâârkon hj gemakkeljk het Fairfax (Thomas, lordl, generaal der
corps van aHàe-M ahon en dat valz Frossard

Engelsche parlelueutstroepen in den burger-

bj Saarbricken Ondersteunen.Na denslag bj oorlt)g Onder KarelI,werd geboren teDenton
W örth versterkte hj zich met (
le vlugtende in hetgraafschap York in Januarj 1611.Hj
troepen van den hertog ran J.ftwezkftz, trok studeerde te Cambridge, diende vervolgens
terug naar Châlons en vormde de voorhoede onder lord Vere als vrjwilligerin Holland,
van het nieuwe leger van M aoM alton,het- en toondezichnazjneterugkomstzööafkeerig
welk door de Ardennelztrok,Om B azaine in van Karel .
J', dat hj bj het uitbarsten van
M etz te ontzetten. I'
ailly werd den 3osten den burgerkrjg doorhetParlementbenoemd
Augustus1870 doorhet4dePruissischearmée- werd t0t generaalderxuiterj.MTeldra ondercorps overvallen en Op de vlugt gqjaagd. scheidde hj zich zoozeer doorzjnedapperD oor dit verliesw erdM ae-M ahonppgehouden, heid, schranderheid en voortvarendheid, dat
en hierdoor kreeg een ander deel van het aan hem , in de plaats van graafEsser,het

Duitsche leger tjd,Om de Franschen van de opperbevel werd toevertl
-ouwd, waarna hj
andere zjde in te sluiten,zoodatzj zich te echter geheel en al onder den allesbeheers
c
henden
i
nvl
oed
kwam
van Cromwell. Als
Sédan moesten overgeven.'
W egens zjne werkeloosheid en onvoorzigtigheid, die gedurig luitenant-generaal zegepraalde hj in den slag
00rZak0n Waron Va1I 13ietlWo overrompelingen, bj Naseby (14 Junj 1645),veroverde al het
w erden gegronde beschuldigingen tegen hem land telz westen van Londen, trok daarna
ingebragt, daarom schreef hj gedurende zuidwaarts,omsingelde Exeter en dwongOxzjne gevangenschap rMarehes et opérations ford t0t de overgave. D e Koning Ontsnapte
naar Schotland,doch had nu 00k in Engeland
du 5mecorps (1871).1'
Fain (AgathonJeanFrédéric,baron),eerste geen leger en geene enkele vesting m eer.
geheimschrjvervan Napoleon .
!',werdgeboren Toen I'
aigfa.
r Londen wasbinnengetrokken,
'
te Parjsden lldenJanuarj 1778.Reedsvroeg zag hj zich dûor het Parlement belastmet
werd hj geplaatst aan de bureaux der Natio- lletoverbrengenvanhetreld,dathetSchotsche

naleVergadering,enza4zichin1793benoemd leger vool- de uitleverlng des Konings ontt0t secretaris der Militalre Commissie uitde vangen zou. Die uitlevering geschiedde ;en
Nationale Conventie en in 1796 t0t attlee- 3osten Januarj 1647.I'
airfaœ bejegende den

lingschefvan hetarchiet'
.Nadathj vervolgens Vorst met de meeste aehting,en werd verstaatssecretaris geworden was, kwam hj il
z volgens benoemd t0t generaalvan het leger,
1806alsarchiefsecretarisinhetgeheimekabinet welken titelhj behield,toen een deelzjner
des Keizers,en werd in 1807reqtlestmeester, troepen afkedankt en een ander deel naar
in 1809 baron en in 1813 geheimschrjverdes ferland gezonden werd. Daar Cromœell de
Keizers,dienhj Op alzjnetogtenvergezelde soldaten,die over dezen maatregel misnoegd
t0t aan den afstand te Fontainebleau. De

waren,t0t Opstand tegen het Parlement aan-

Q2
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spoorde,wildeFair-faœzjnebetrekkingneder- genomen.In den kerkergraveerdehjportretleggen, doch de Overige bevelhebbers w isten ten.Daarhj na hetherkrjgen zjnervrtjheid
hem t0t andel-e gedachten te brengen,zoodat den eed aan Cromtvellweigerde,moesthj in

hj zelfs instemde met de maatregelen,die ballingschap vertrekken naarFralzkrjk,waar
m en nam om het Parlement te vcrnietigen. htJ de bescherming geuoot van M arolles en
'
ln strjdmetzjnlasttrok htjbinnenluonden. Nanteuil. In 1G90 keerde l1j naar Londen
Zoodrahjevenwelvernam ,datdeKoningnaar terug,zorgdedooreen kt
lnsthandelvoorzjn
eldersgebragtwas,sneldehjnaarCambridge, bestaan en legde zich voorts toe op het graolu hem te zoeken.Gaarne toch z0u hj den vêren. Hj heeft een groot aantal keurige
Koning gered hebben, maar Cromtvell was
meester van de omstandigheden.Na den dood

kunstgewrochten gyleverd,en hj schreefook

eene psclllptura hlstorieo-technica Or thehis-

van Karel1 werd I'
airfaœ bevelhebber der tory and a<t of engraving (1G62)''. Zjn

troepen in Engeland en Ierland,doch bj de zoon W illlam,dic dool'eeneligtzinnig'elevensexpeditie naar Schotland,waarmen zichvôör wjs zju vader veel verdriet veroorzaakte)
Karel 11 verklaard had, weigerde hj het was een gelukkig beoefbnaar der zwarte

oyperbevelteaanvaarden,weshalveCromlvell kunst.
zlch daarm ede belastte.Thans we> chteI'airFakir is de naam van Indischebedelmon./
tzz niets vuriger dan den terugkeervan het nikken, die van aalmoezen leven en zich
'
Koninkljk Huls op den troon van Engeland,
en Om dit oognlrk tflbereiken,bragt hj na
den dood van den Protector (16r8)zelfseen
leger bjeen.llet graaïbchap York kooshem
t0tParlementslid,en in 16G0 bevondhjgich
aan het hoofd der afgevaardigden, dil)naar
'sHage w erden gezonden, om Klwel 11 t0t
het Opvatten der teugels van hetbewind te
bewegen.Na de Ontbindingvanh0tParlement

allerleiwreede ligchaanlskwellingen opleggen.

Demeesten zjn Onwetend,onbeschaafd,vuil

en zedeloos.Er bestaalz Onderscheidene klassen van Fakirs, en zi
j worden,in weerwil
van htm ne bekende ondeugden, gewoonljk

door hetvolk meteerbied bejegend.
Fakkel Ofjlambo,
ut
c is de naam van een
kl
lns
igt,
licht, hctwelk met 0en0 sterke
vla
mtmat
krand
doorgaanswalmt,engewoonljk

begat'hj zich naarzjnegoederenenOverleed niot anders dan in do open lucht rebruikt
den 12den Februarj 1671. Hj heeft Onder wordt. Alen heeft holttfakkels,die ultkien'ig dennenhoutbestaan, '
tvasanderen ook nAlemoirs''achtergelaten,enzjne hotltot'harsaehl
DCorrespondence'' is in 1848 en 1849 in 4 J'
JIW.J.
S, die tlit vier vereenigde waskaarsen
deelen uitgegevelz doorR obert-& /J.
zjn zamengesteld,- e1zpekfakkelsOt'eigenDe familie I'
aùfa.
'
rging laternaarNoord- ljke flambouwen van ultgepluisd touw Of
Amerika en Festigde zich ilA Virginia. De

dennenhout,in gesmolten pek gedoopt. Men

tegenwoordige(tiende)lord.ln
airfaœ woontte bevestigd den fakkelveelalin eenfakkell
to'
tbW oodburne in M aryland. - Tot dezelfde der van blik,voorzien van een houten steel.
familie behoort ook E dnard Fcl-/'
t
zz,een on- Reeds i1z de dagen der otldheid bediende
echte zoon van sir Tltomas FJ/-/'
JZ vanDen- men zich van fàkkels bj huweljks-en begt
,n eenvoorts t0t lichtsein
ton en overleden in 1731.Hj heelt eene uit- gr
bjafedni
ensplaea
ni
vghede
ang n
va
stekende Engelsche vertaling geleverd van
Ttuno's cGiérusalemme liberata''.

Fair H ead ofBenmore Adc# is de naam

veldslag, alsmede
op schepen. Tgy eere van somm ige godinnen

werden te Athenefakkeveestengehouden,ter-

van een voorgebergte aan de noordkustvan wjl men de goden van het vllur,zooals HehetIersche graafschap Antrim ,het noordoos- .PAtZGJI
'I,
9(Vuloantls),Promelltetbsenz.,huldigde

teljkste punt van Terland.Het iseen reus- met eenfakkelloopqdemededingersnameljk
achtig kalkgevaarte!dat zich terhoûgte van bejverden zich Om meteen brandenden fak1;5 Ned. el steiltuthetwater verheft.met ke1,aan hunne sohild vastgeheeht?heteerst
basaltztlilen, van w elke som mige 65 Ned.el eenbepaalddoeltebereiken.Dikwjlswarener
hoog zjn. Tn zjne nabjheid verheftzich de fakkeldansenmedeverbonden,reedsinzwang
rGiants causeway (De Reuzel
zdaml'',diedes- aan het h0f van Constantqn de Groote,
geljks uit basaltzuile.
n bestaat.Binnen dat en zelfs nu nog,bj elke trouwplegtigheid,
voorgebergte heefï m en uitgestrekte steen- aan het llofte Berljn.Bj zulk eenegelegenkolenbeddingen, en hetuitzigt van den top heid houden de Jonggehuwden metde vorstevan Fair Headisverrukkeljk.
li
jke familie en de hooge staats-ambtenaren
Fait accom pli ofrolbrayte zaak iseene paarsgewjs een optogt door de zaalen dradiplomatisc,he uitdrukking van den laatsten gen daarbj waskaarsen.- O0k in deoude
tjd.Men geeft daarmede een voldongen feit Christeljke kerk warenfakkel-optogteningete kennen,hetwelk niette veranderenis,bj- bruik, inzondexheid Op den avond vöôr het
voorbeeld een vroeger vastgesteld besluit of Paaschfeest, ten teeken, dat te midden van

e
ene bepaalde handeling, waardoor een ye- den diepsten rouw het lichtderChristeljke
wenschtbesluit ofeene gewenschtehandellng hoop nog niet was uitgebluseht.ook nu nOg
onmoyeljk wordt.
worden kerkeljke optogten met waskaarsen

Falthorn (W illiam),een Engelschteeke- geltouden,terwjlmen inonsLand defakkels
of flambouwen nagenoeg alleen gebruikt bj
1620 en overleed aldaar in 1691.Zjn leer- maskerades en serenades,welke bj avond in
meester was Peake. VierJaar washj onder de open ltlehtplaatshebben.
naar en graveur,w erd geboren te Londen in

diensleidingw erkzaam ,dochw erdtoen,inden
bargeroorlog,doordeopstandelingengevangen

Fakkeldistel,zie Cereus.
Falaise is de naam van eene oude stad,
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de hoofdplaats van een arrondissementin het de qltarta 'Jr.g bepaald, welk deel aan den
Fransche departementCalvadosinNormandië. wetteljkenerfgenaam ,Of,zoo ermeerwaren,
Zj ligt aan de Ante en aan een zjtak van aan allen te zam en, pr0 rata parte, naar
den westerspoorweg, 4'/'
u geogr. mjl van evenredigheid,verbleef.

Caen,en teltbjna 9000 inwoners.Menheef'
t
er eene regtbank van eersten aanleg,eene

Falck.Onderdezen naam vermelden wj:
Iman W illem Fclck,eenNederlandsch staats-

handelsregtbank, eene Opanbare boeker'
!
j,0n- man. Ztjn geslacht wasafkomstig van O0stderscheidene genootschappen, een fraaistad- Friesland en hj zelf de zoon van Frane
huis, onderscheidene merkwaardige kerken, W illem Fc/ck,dodor in de regten,koopm an
en de bouwvallen van hetkasteel?waar%'il- en fiscaalop Ceylon,gezant aan hetHot'van
lem de Veroreraqr geboren werd.Dââr vindt Candia enz. Iman W illem werd geboren op

men sedertOctober1851 zjn bronzen stand- Ceylon den 23sten Maart(ofAugustus)1736,
beeld. Falaise bezit belangrjke ververgen, studeerde te Utrecht in de regten en ging
katoenweverjen en kousentàbrieken: waar in 1756 als Onderkoopman naar Batavia,
m eer dan 4000 w erklieden bezigheld vin- alwaar hj eerst secretaris werd van den
den.Er wordt van 10 t0t 25 Augusttlseene

gouverneur-generaalM osselen vervolgensvan

grootejalrmarktgehouden.

de Indische regéring.In 1765 zag hj zich

Falasga's noemt men in Abyssinië de benoemd tot gouverneur en directeur van
Isl-aëlieten, die er zich van ouds in de berg- Ceylon t en voerde er langdllrige Oorlogen
streek van Samen en Bellesa gevestigd hebben totdathj in 1767 metdenKeizervan Candia

en ertot aan hetbegin der 17de eeuw pnder een voordeeligen vredesloût.Hj bezochtvoorts
eigen Koningen en K oninginnen hunne onaf- Trinconomale en bouwde er belangrjke ves-

hankeljkheid handhaafden.Tuaterztjn zj van
dââr verjaagd en gedwongen,om in deverstroojing Onder hunne vjanden te leven.
Thans bevinden zj zich in de gewesten
Dembea) Kwoeara, '
W oggera, Tsjelga en
Godjam , waar men hunne dorpon aan een

tingwerken.Tn 1767 werd hj buitengewoon
en in 1770 gewoon raad van Neêrlandschlndiu,Ja,in 1781 werd hem zelfs de betrekking van directeur-generaâlOpgedragen,waar-

voor hj echter bedankte. In 1782 was hj
n0g gouverneur van Ceylon,enhj overleed

rooden p0t van aardew erk Op hunne bede- te Cololz1bo den 6den Februarj 1785.
A nton ./dizl/ztvt/f Falek, afkomstig uitllethuizen gemakkeljkhprkennenkan.Zjnoemen

zich Falasyan Ot' Verbannenen, ztjn volgens zelfde geslacht.Hj werd geboren teUtrecht
hunne bewering afkomstig uit Jerusalem ,en
houden zich voorafstammelingen van Levi.In
hunneeerediensten zeden isveel,w ataanhet
Ollde Testamentherinnert,doch in lllln voorkomen is het eigenaardige van den Tsraëliet

den 19denM aart1777,sttldeerdeteAmsterdam
en te Leideu, prom oveerde ilz 1799 in de
regten,bezochteenige D tlitschehoogescholenj

niet meer te vinden. Zj houdl
'n zich met
naatlw gezetheid aan de viering van den
sabbath en onderscheiden zich door zedelt
jkheid. zindeljklleid en arbeidzaamheid. Zj

naarMadrid.DegevolmagtigdeM eqndersliet

werd teAmsterdam lidvan destedeljkeregéring,en ging in1802alsgezantschapssecretaris
het beheer der zaken aan hem over,doch

toen hj in 1805 teruggeroepellwerd,volgde

ook Falek hem weldra naar het Vaderland.

vooxzien in hun Onderhotld doorm iddelvan

Hiel'verliethj aanvankeljk destaatkundige
den landbotlw en van vele andere bedrjven, loopbaan,doch aanvaardde weldra de betrekm aar bemoejen zich niet met den handel. king van secretarisvan BuitenlandscheZaken,
Men sehathun aantal op '/.m illioen.
en vervolgens die van secretarisbj hetminisFalcaria Host.is de naam van e0n plan- térie van Marine en K oloniën. Na den
tengeslaclltuitdefam iliederSelzermbloem igen. afstand van koning Lodetrq)k keerdehj echter
Het onderscheidt zich door een veelbladig t0t het ambteloos leven terug en wjdde zich
om windsel, door een s-tandigen kelk?witte, aan de sttldie dftr letteren. D itm aakte hem
uitgerande bloembladen enOliehoudendevrtlch- verdacht bj de Keizerljke spionnen,zoodat
ten.HetOmvatmeerendeelsovcrbljvendekrui- Falck het land verlieten eene l-eis deed door
delzm etingesnedenebladeren,in Oost-lndiëen Dtlitschland, Denem arken en Zweden. Toen

Sibérië groejende. De meest-bekende soort hj in 1812 in Nederland terugkwam , zag
is F.A'
Jr1iHost.(&J
'
lfz
4 I'
alearia L.4,die in hjj zich benoemd tOt kapitein eener afdeeling
Europa enAzië aan dew egengroeit.Voûrheen bj de Nationale gardete Amsterdam ,en toen
behoorde H erba Falcariae t0t de geneesm id- het Keizerrjk in 1813 ten valneigde,werkte
delen, en thans nog gebruiken landbotlw ers hj kraehtig mede t0t bevrjding van zjn
hetuitgeperste sap,om de wonden vanhunne geboortegrond.Nadathj eersthetsecretariaat
huisdieren te genezen.
vervuld had bj hetVoorloopig Bewind,werd
Falcidia lex is eene door den volkstri- hj secreta,
ris van Staat en ging in 1819als
buun Falcidills in llet Jaar 40 vöör Uhr. buitengewoon gezant naar 'W eeneli, om de
voorgestelde Romeinselle wet,waarbj hetden onderhandelingen omtrentLuxemburg t0t een
eriater verboden werd, om m eer dan drie goed einde tebrengen.A1vöördien ttjd was
vierdevan zjnenalatenschapaanlegatenweg hj benoemdt0tministervan OpenbaarOnderte schenke
n.Een vierde?de quarta Faleidia wjs, Nationale Njverheid en Koloniën en
'
'

b
leetalswetteljkeltkleeldenerfgenamenbti
de w et voorbehouden.

maakte zich in die betrokkiny verdiensteljk
Jegens de wetenschap.Reedsln 1818hadhj
De schulden en begrafeniskosten werden i
n België de Oprigtinq bevorderd derhpogeeerst van den boedelatketrokken,en daarna scholen te Gend, Ltllk en Leuventalsmede
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dé herstelling der Académie van wetenschap- aansloot aan de liberale partj,deinsde hj
voor alle doortastende maatregelen terug,
pen en fkaajeletteren.

ln 1824 werd hj benoemd t0t buitenge- zoodat hj zjne populariteit meer en meer

w oon gezant naar Engeland,om aldaar m et
den ambassadeur I'agel de Onderhandelingen
ovel' Indië te hervatten.Na het sluiten van

verloor. Dit had vooral plaats, toen na de
troonsbeltlimming van Cltrlstiaan VII1 de
successievraag opgeworpen werd.Alsdegl'onhetverdrag keerdehjterug,doch ging later digste kenner van het staatsregt van zjn
a1sOpvolgervanI'
agelwederom derwaarts.Hj vaderland en zondereenigen twjtbltevoeden
slooterbelangrjkeOvereenkomsten,dochmoest omtrent de regten derhertogdommen,kwam
ontwaren, dat Willem I weinig vertrouwen hjin 1846met8 andere hoogleerarenuitKiel
stelde in zjne raadgevingen.Na deBelgische in het geschrift pDas Staats- und Erbrecht
omwenteling van 1830 was hj een jveraar des Herzogthums Schleswig''in verzet tegen
voor de scheiding van N ederland en België, den noffenen Brief'' doch toen in 1848 de
maar deed vruchtelooze pogingen, om den storm losbarstte, hield hj zich schuil. Hj
Koning totzjne meening Overtehalen.Zelfs wasmede lid van de Constituérende Vergadewerd hj in 1832teruggeroepen.Metden titel ring,maa'r kreeg geene zitting in de Vergavan minister van Staat vestigde hj zich Op dering,w elke volgens de grondw et van 1848

hethuisterN00tbj 'sllage,waarh!jin de gekozen werd.Hjwastochnaarderegterzjde
beoefening der wetensohap eene aangename overgel
oogen en gafzelt'
seen nWochenblatt''
uitspanning vond. Na het sltliten van den uittwaarln hj de Democratie, doch eigen-

Vrede met België (1839) werd hj echtel' ljk de vaderlandlievende jogingen van zjne
vertegenwoordiger van den Koning derNedem
landen te BrtlsYl, en overleed aldaar den

landgenooten bestreed. Htl stierf den llden

16den Maart 1843. Hj steldeerzööveelprjs

Falcke (Georg Friedrichtvrjheer von),

eerljk en schranderstaatsmantalssmaakvol
geleerdeen a1sjverig bevorderaarvan kunst
en wetenschag zjn algemeen erkend.Behalve
zjne dissertatle pDeMatrimonio''tgafhj uit:
Tdée der Ontwikkeling van 'smensel
henzedelj-

scheidene belangrjke staatsbetrekkingen,en

Jaar ging hj alsgevolmagtigde naarW eenen,

'
tOver het mislukken van alle wjsyeerige
proeven eenerthéodicée'' - roverdenlrlvloed
der beschavinr van de Nederlandsche Natie
op de verlichtlng van de Noordsche volken
(1813)'' - en pEenigeletterkundigeberigten

hoorde hj t0then,dieaan dezen Vorstverklaarden, dat zi
j hem aan de grondwet

Alei 1850.

op,te behooren t0tde Patriciërs van Amster- 0011 lIa11n0V0rS0h Staatsmall1geboren te llandam,dathj steedsweigerde,indenadelstand nover den 7den Augustus 1786, sttldeerde te
te worden opgenomen.Zjne verdiensten als Göttingen,bekleedde aehtereenvolgens onder-

ken aanleg,in degeschiedenisopgespoord''-

w erd in 1828 benoemd totgeheim kabinets-

raad bj het ministérie van Buitenlandsehe
Zaken te Hannover.In hetdaarop volgende

hielp in 1831 de grondwet in Hannover tot
stand brengen en w erd er in 1833 t0t lid der
Eerste Kamer benoemd. Toen vervolgens
koning Ernst X#.ZIt
Zf'SJ den troon beklom ,be./

wegens Denemarken, enz.'' in de Gedenk- gebonden rekenden. Hoewel de Koning van

schriften van de derde klasse van het Neder- eene andere meening was, benoemde hj ron

landsch Instituut. Merkwaardig zjn vooral
zjne rBrieven'',loopende van 1795 tOt1843:
zj zjn in 1857 in hetlichtgegeven.
Niels Fïcltu I'
alek,een beoefenaarvan het
staatsregt in Sleeswjk-Holstein.Hj werd geboren te Emmerlef bj Tondern den 25sten
November 1784,stlldeerde eerstin de godgeleerdheid en wjsbegeerte,doch bepaalde zich
later,als huisonderwjzer bj graafvon M oltke
op N'
litschau bj de regtsgeleerdheid.Nadathj

Buitenlandsche Zaken en schonk hem zjn
volkomen vertrouwen.Laatstgenoem dewerkte
m ede aan hetnieuwe ontwerp toteene grondw et,kwam in 1844 aan het hoofd van het
ministérie van Buitenlandsehe Zaken,werd
in 1845 bevorderd t0t geheimraad met den
titel van excellentie,begafzich in 1848 naar

Faloke t0t raadsheer bj het ministérie van

anderen eene regtsgeleerde pEncyklopœdie

directeur aan de ridder-academ ie te Erlangen,

(4de uitgave 1839)'', - nllandbuch des
Sch1esw.-HOlst. Privatregts (1825- 1840, 4
d1n)'' - rDas Herzogthum Schleswig in
seinem gegenw ërtigen Verhëlltnisse zu D ënemark und zudenHerzogthum Holstein (1816)5'.
Hj jverde voor de herstelling der grondwet,

waarhj voorlezingen hieldoverregtsgeleerd-

zjne goederen te Osnabriick, en overleed
aldaarden zosten September 1850.
in 1809 het ambts.exam en hadafgelegd,werd
Falckenstein. Onder dezen naam verhj geplaatst Op hetbureau derkanselarj in melden wj:
s/dïs,een verSleeswjk-Holstein.W egenszjnegrondigeken- Johanvt A /zldcFz ron Fc/clpdzlq
nisdertheorievan hetregtwerdhj in 1414 diensteljk Duitschgeschiedschrjver.Hj werd
benoemd t0thoogleeraarte Kiel,waarhj op geboren te Ertkrtden Gden October1682,beeen hoogst verdiensteljke wjze werkzaam zochteenige Duitsche enNederlandschehoogebleef t0t aan zjn dood. Hj sehreet'Onder scholen,zagzich in1715geylaatst,a1sOnder-

heid, wa/enkunde en geslachtsrekenkunde,
Omhelsde ln 1718 de R.Katholiekegodsdienst,
en werd door den Bissehop van Eichst:dtbe-

noemd t0t geschiedschrjver des lands met
den rang van hotkaad en kamerjonker, trad

en w erd in 1835- 1836 door de universiteit in 1730 als hofraad in dienstvan den marken door de regéring t0t lid der provinciale graaf ron .rrt:zlt/ezlùzfv-g-x#.zky?ltzc/z, en w oonde
standen benoemd, waar m en hem tot voor- van 1736- 1740 te Erfurt, waa,
r hj bouw-

zitter koos. Hoewelhj zich in hetalgemeen stoûbn verzamelde voor zjne Kroniek van
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Thiiringen.Hj overleed te Schabach den3den zjn onderwjs zorg droeg. Hj schreef zjn
Februartj 1760.Van zjne belangrjkste ge- eerste gedicht in 1751 op den dood van FreIrulfï.
:. Als matroos aan
schrittennoemen wj: rAntiquitates Nordgra- derik, prins ran '
vienses (1733, 3 dlnl'', rbeliciae topo- boordvan de pBritannia''leed hj schipbreuk
geographicae Norimbergenses (1733 en1775)'' in de Middellandsche zee en sohilderde in
quitates
rAnti

et m em orabilia Nordgraviae

))The shipw ree.k'') een gedicht in 3 zangen,

veteris(1734 1743,3dlnl'', rr
fhiiringische de gevaren van het zeeleven.Eene ode aan
Chronica (1;37- 1t
M39t2 dlnl'', rCivitatis den hertog ran York bezorgde hem eene beErfortensis historica critica et diplomatica trekking bj demarine,en uitdankbaarheid
(1739- 1740, 2 d1n)'', Chronieon Suaba- schreef hj onder den naam van Tl
teopltil'
us
lnhe decense (1740 en 1756)'', rAntiquitates et T/zo'rzl een staatkundig hekeldicht pr
llkes en Cltnrcltill.
memorabilia MarchiaeBrandenbt
lrgicae(1751- magogue''1 gerigt tegen W '
1752,2 dlnl'', (
?n rvollst:ndige oesehichte Ztjlà beste Wttrk is een puniversal marine
desHerzogthumsBayern (1763en1773,3dln)''. dictionary (1769en 1815)5'.Hjleednogmaals
ErnstFz'
ïetfrïc/zEduardVogelt'
opI'
alokenslein: schipbretlk in hetEngelsche Kanaal,enovereen Pruissisch generaalderlnlànterie.Hjwerd leed aan boord valzhettkegatpAlll*ora'',vërgeborenden5denJauuarj1797,enonderscheidde moedeljk in de Straat van Mozambique,in
zich in 1864 als eomm andérend gtlneraalen Dectlmber 1769.
vervolgens als chef van den staf vooralgeH 'tbyltFtzlcpzge'r,een Engelsc'h palaeontoloog.

dtlrende zjn togtdool'Jutland.Grootenroem
echter verwierfhjalsehefvanhetMaill-leger
in 1866.Na den Vlede bleefhj nog eenigen
tjd met het opperbevf?l belast, en vestigde

Hj werdgeboren teForresin Schotland den
zgsten Februarj 1808,studeerdete Aberdeen,
en werd meester in de vrje kunsten.Daarna
legde hj zich teEdinbtlrgh tf
leOp degeneeszich daarna op hetridderkasteelDolzig,het- kunde en bepaalde zich tevensbj deplantwelk hj vool
-dehem toegekendedotatiehad en dierkunde. Nadat hj in 1819 t0t doctor
aangekocht. De Dtlitsch-Fransche ool-log vau in degeneeskundebevorderd was,kwam hj
1870 deed hem de wapens weder opvatten. als arts in ditlnst vallde Oost-lndische C0m-

Hj werd benoemdt0tgouverneur-generaalder pagniet begat'zich eerst naar Calcutta? on
Duitsche kustgewestelz, daar men Op zjne werd vervoljens naar Mirat gezondeu.In
sohranderheid en voortvarendheid vertrouw de 1832 zag hj zich belastmet hetopzigtop
bj eene nlogeljke landing der Fransehen. den botanischen tuin te Sjaharanpoel'aandell
Aanstonds vestigde hj zich te Haunover en voetvan lletHilnalaja-gebergte.Van hiertleed
nam met meesterljk beleid alle gepaste maat- hj zjne togten dotll'de omliggende bergstreek
regelen. Hj versperde de havens en rivier- en Ontdekte erdeoverbljtbelelvalleenvroeger
monden, organiseerde eene vrjwillige kust- onbekendelltbssielen plantengroei.Door Cautw acht en regelde (1e gelneelzschap langs de ley, Baker, Durand en anderen onderstetlnd
kusten der Noord- en Oostzee zöfsuitstekend, en aangemoedigd, zette hj zjne nasporingen

dat de vjandeljke vlootvoogden zelfs geene voort,en reedsin 1837 ontving hj voorzjne
poging waagden, Om er aan w alte stappelz. t
lpstellen, die in de rAsiatic Researches''en

Zjn geheele bestt
lur getuigde van eene onge- in de rGeologic,
alTrallsaetions''waren oygemeene veerkracht, en na llet eindigen van nomen,de gotlden lnedaille van hetGeologlsch
den oorlf
)g werd hj met de orde van den Genootsohap te Londel
z.Omstreeksdien tjd
Zwarten Adelaar versierd.
bezochthj,op last derOost-lndischeComFalcone (Aniell0), e0n uitstekend ltali- pagnie, olldersehtlidene gew t?sten van Indië,
aanstsh schilder, die vooral oorlogstatereelen

om er de theecultuur aan te bevelen.V oorts

op het doek bragt, werd geboren te Napels

ging hj met het gevolg van sir Aleœander
in 1600,en overleed aldaar in 1665.Tegeljk -fz
ll
rzde,
ç naar Pesjawoer en Kasjmir,ontdekte
met RalratorRosaOefendehjzichaanvankeljk er de Asa-tbetida-plant, e1z kw am m et een
Onder de leiding van Spaynoletto,dochstichtte
weldra zelt' eene acadêmie, die door velen

schat van verzamelde voorwerpen terug.Om

zjne gezondheid te herstellen? ging hj in
bezoe,
ht werd. Hj bezat een hartstogteljk 1842 w eder m et verlofnaarEngeland?waar
karakter en nam deol aan den opstand van hj zjne verzamelingen afstond aan Kew en
Masaniëllo; Ja, met zjne talrjke leerlingen aan het Britsch Muséum , terwjl hj tevens
en aanhangersvormdehjeeneyeduchtebende, een aanvang maakte methetgeschriftpFauna
die de heerstthappj der Spal
paarden ernstig antiqtla Siw alensis'' dat echter in den aanbedreigde.Toen echter het Oproerkortdaarna vang is bljven steken. Intusschen werden
bezw eek Onder den druk der overm agt,nam zjneverdienstendool-onderscheidenegeleerde
Faleone dewjk naarFrankrjk.Zjllestukken genootsehappen erkend.Tn 1848begafhjzich
Onderscheiden zich door gloed en leven,door weder naar Tndië, waar hj de betrekking

correctheid van teekening elz door een fraai bekleedde van directeurvan den botanisttllen
tuin en hoogleeraar in de krtlidkunde te Calcoloriet;zj zjn zeerzeldzaam.
Falconer. Onder dezen naam vermelden cutta. Hier bragt hj tle verwaarloosde palaeontologische verzam eling in ordl?,bevorderde
wj:
William Falconer,een Schotsch dichter.Hj de aanplanting der kina-boomen en schreef
werd geboren teEdinbtlrgdenlldenFebruarj m erkwaardige rapportell over de cultuur van

1732,en wekte alskajuitqjongen Op eelkoop- het teakhout. Tn 1855 nam hj zjn ontslag
vaardjschip de belangstelling van Campbell, en maakte op nieuw plannen t0tvoltoojing
den vervaardigervan denluexiphanes'',dievoor van zjne rFauna Siwalensis'')waartoe hj de
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voornaamste musea van Europa bezocht.Dit waarts,daarna noordwestwaarts en stortzich
gafeehteraanleiding t0tOpstellen vananderen uit boven Bakel in de Senegal,op den linkeraard, en in de laatstejaren van zjn leven oever en ter plaatse waar deze de bergstreek
hieldhj zich vooralbezig methetonderzoek verlaat, om door de kustvlakte haren l00p
naar de palaeontologische overbljfselen in voortte zetten.
Falerii, eene vOoêmalige stad in Etrurië,
holen en grotten. ln llet laatst van 1864 0n-

derzocht hj de holen in de nabjheid van
Gibraltaren Overleed,nietlangnazjn terllgkeerin Engeland,opden 3lstenJanuarj1865.
Zjnewetenschappeljkenalatenschap isOnder

was Op eene rotsachtige hooyte gelegen.De

kerk van StaMaria diFalarlbjCivitaCas-

tellana, niet ver van de Tiber,is naar haar
genoem d.DealoudebewonersI'
alLsoigenaamd,

den titel van rpalaeontologicalM emoirs and

behoorden t0tde geduchtstevjanden derR0Notes (2 dln)''door M urcl
tison in hetlicht meinen. MTèIsloot Camill'as in 394 vöôr Chr.
met hen een verbond,doch zj kwamen meergegeven.
Falconet isde naam vaneen stuk gesehut, malen in Opstand.Ten laatste echter w erden

hetw elk in de 16de eeuw gebruikt W erd.Het

zj metgeheelEtruriëaan deRomeinenonder-

was 1'/zNed.ellang,650 Ned.pond zwaa'
r worpen. 00k in 241 vôôr Chr.maakten zj
en werd geladen metlooden kogelsvan 1'/a oproer,doch de verw oesting van hun kasteel
Ned. pond of met jzeren kogels van het waj daarvan het gevolg.De inwonersgingen

halve gewigt van eerstgemelden.

eene nieuwe stad stichten in de vlakte en

Falconet (EtienneMeurice),een beroemd noemden haar Aequum Faliscum ,terwjlde

Fransch beeldhouw er, geboren in 1716 in Rom einen Op de plaats der verwoesting eene
Piémont,verkeerde in behoef
tige Omstandig- volkplantingvestigden,diew egensdeberoem de
heden,en moestalsschrjnwerkersleerling te dienst van Jnno den naam Ontving van JunoParjs allerlei houten voorwerpen vervaardi- nia Faliscortlm. M en vervaardigde er weleer

gen, totdat hj op li-jarigen leeftjd door voortreffeljk linnen, en Ook de witte stieren
zjne gemodelleerdeleemenvoorwerpen,waar- uit Faleriiw aren zeer gezocht.
medehj zich in zjnevrje uren en zelfsdes Falerner wsjn iseene wjnsoort,die op
nachts bezig hield,de Opm erkzaam heid boeide
van den beeldhouw erLemoine.Deze nam hem

het gebied van Falernum - den Ager Fcldrnlts
groeide en weleer zeer gezocllt was.
op in zjne werkplaats, en I'
aeonetmaaltte Datgebied w asgelegen in den noordwesthoek
zulke verbazende vorderingen,dathj na ver- van Cam panië, aan den voetvan den Massilo0p van 6Jaar een standbeeldvan rMilo van cus, tusschen de rivieren Savo en Volturnus.
Crotona'' leverde, dat algemeen btlwonderd Die wi-jn was licht-geel van kleur en zeer

werd. Daarenboven had hj zic'
h bekend ge- vurig;aanvankeljk hard en Ongezond,werd
maakt metde Latjnsche en ltaliaanschetalen hj eerst gedronken als hj 15Jaar0ud was.

en met de kunstgewrochten derclassiekeotld- De Romeinsche dichters
vooralIlbratius
verheffen hem hemelhoog.Om hem tetemheid.In 1745werdhjlid derAcadêmie,enin
1766gafhjgehooraan eeneuitnoodiging van peren, vermengde men hem metden zoeten
keizerin Catltarina, om een m etalen stand- wjn van Chiosof0Ok welmethonig.Volgens
ll.
s vermeld,gaf
beeld van Peter de Groote te gieten, w aarin eene sage, door Silius A lîîc'

hj uitmuntendslaagde.Dewjlhjlaterdegunst
dier Vorstin verloor,keerdehj in 1788terug
naarParjs,waarh'
Ijbenoemdwerdt0tdirecteur der Koninkljke schilder-académie. Na
dien tjd hield hj zich hoofdzakeljk bezig
m et letterkundige werkzaam heden, en overleed den 4den Januarj 1791.Totzjnegeschriften behooren: pRéflections sur la sculpture

(1768)1')- en robservationssurla statuede
MarcAurèle(1771):'.Zjneroeuvreslittéraires''
zjn in 1781 en 1782in 6 deelen uitgegeven.
Falconetto (GiovanniMaria)nîFaleonetta,
een Italiaansch schilder en bouw kundige,geboren te Verona in 1458, was een leerling
van M ilozzo, deed te Padua het paleis Corwcz'o, de kerk der Dominieanen, praehtige
poorten en de bekende rotonde,- voorts te
Usopo hetpaleisvandengraafvan Sarorgnano,

Baeeltlls den eersten wjnstok, die zulk edel
nat opleverde, ten geschenke aan zekeren
I'alernus,om dezen voordeaanhem bew ezene

gastvrjheid te beloûnen.
Falièri (Marino), de meestberoemde van

de 3 dogen van Venetië:die dezen geslachtsnaam droegen,werd geboren in 1278enstond
in 1346 aan hethoofd van de troependerRe-

Rubliek bj debelegering van Zara inDalmatlë. Hier behaalde hj eene schitterende overwinning Op den Koning van Hongarje en
ging vervolgens als gezant naar Genua en
Rome.In 1354 werd hjdoge,en Onderzjn
bestuur overweldigden de Genuézen in de
baaivan Sapienza bj Modonede Venetiaansche vloot en nam en tevens llaren aalzvoerder Pisani gevangen.Het einde van zjne
regêrinj was tragisch.Verontwaardigd over

ienz.verrjwen, en stichtte Ook te Verona en de gerlnge straf, waartoe een patriciër,M '
te VenetiëOnderscheidene sierljke gebouwen. cle/: Steno genaamd,w egenseenebeleediging,
Van een aantal schilderstukken van dezen dergemalin van den doge aangedaan,veroormeesterbestaan gravures.HtJoverleedin1534. deeld werd,besloothj,wraak te nemon Op
Falem e (De) of de Tenê iseene belang- de geheele aristocratie,waarop hj van ouds
rjke zj-rivier van de Senegalin het noord- tbl gebeten was. Hj werd het hooltleener
westeljk gedeelte van Afkika.Z.
tj ontspringt zam enzwering,die ten doelhad,op den 15den
in hetkoningrjk Foeta-Dsjallo,ten noordwes- April 1355 al de senatoren Om het leven te
t:n van Tim bo en ten zuiden van de bron brengen en de magt van den Senaattevernieder Gambia, stroomt aanvankeljk noordoost- tigen. In den daaraan voorafkaanden avond
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echterwerdendezamengezworenen plotseDjk

velen geroemd werd.Zjn boek r'
Leben,wun-

It
zrùzdehebben daaraau de stofontleend voor
treurspelen.
Falk.Onderdezen naam vermelden wj:
Jeremia&.Fclk ofFclck2een verdiensteljk

180G en 1807gat'hjhetjaarboekpGroteskenj

i1z hechtenis genomen en (1tln l7den April derbaren Reisen und Trrlàhrten des Johannes
1355 door beulshandeu gedood.lyron en De- v0n der Ostsee (1805)''bleef onvoltooid.Van

Satiren tlnd Naivetiten''in hetlicht.Daarna

verschenen zjne roceaniden (1812)'', en
zjn pclassisches Theater derEnglënderund
teekenaar en graveur. Hj werd geboren te Franzosen (1812)'.Het derde eellwfeestder
Dantzig in 1629 en overleed aldaar in 1739. Ilervorming vierdehj met2 schoone gedichHj begaf zich eerst naar Parjs,waar hj ten,petiteld rFalck'sLiebe,Leben undLeiwerkte onder de leiding vall Cltavea'
u?enver- den In Gott (1817):*; voorts verschenen
volgens naar Nederland, waar hj etsen en zjne rAuserlesene Stthriften (1818,3d1n)'',
gravures vervaardigde vool' (1e verzam eling en 1
za zjn dood een pvolksspiegelzurLehre
val
z Reynst.Later vertoelde hj aan hetllof und MTarnung (1826)'',benevenseenenieuwe
in Zweden en in Dant
lmarken en sleet zjne verzameling zjner rsatirische W erke (1826,
laatste levensjaren in.Dantzig.Hj heet
'
teen ; dlnl'', en eindel'
jk pGoethe aus nâherm
aantalportrettenqegraveerd,en O0k gravures persönlichen Umgange dargestellt (1832? 3de
geleverd naar schlldertjen van Gt
tercino,Cara- uitgave 1856)''.
tlc-f
'
/-çïo,

Sv attone? Tintoretlo?Bloemaert,enz.

I'
alk, m inister van Eeredienstin Pruissen.

O0k heeft htjeen werk metplaten ten be- Hj werd geboren te Bredauin1827,bekleedde
hoeve van goudsmeden llitgegevenqhetis0p- achtereenvolgens aanzienljke regterljke begesteld in de Latjnschc taal en zeerzeld- trekkingen en hooge waardigheden bj het
Zzam .

departement van Justitie, zag zich in 1872

Johannes .
Dc,
zl'
l?î I'
alk, een verdiensteljk belast met de portefeuille van Eeredienst en
Duitsch schrjver.Hj werd geboren teDant- heeft zich vooral Onderseheiden door zjne

zig den z8sten October 1768 en Onderscheidde krachtige en welgeslaagde pogingen,om het
zieh reeds vroeg door eene Ongem eene leer- toezigtop het Onderwtjs aan de kerkgenootgierigheid, welke hj moejeljk bevredigen schappen te ontnemen en er den Staat mede

k0n, daar zjn vader,een behoeftig pruikenmaker,htàm aan dellhandenarbeidzette,toen
hj n0g naauwlgl
ts kon lezen en sehrjven.
r
l'o(
$h slaagde 11j er in, zieh de werken te
verschaffen van Gellert, '
lvieland, .fzp.v.$ïz(ç:
enz. Om zjn toestand te verbeteren,liep hj
weg m et het voornem en, om de zee te be-

te belasten

alsmede door zjne medewer-

king t0t het besluit, 0141 de Jezuïeten uit

Duitschland te verbannen2 terwjl dat werk
door de hoogstwaarschjnljke invoering van
het verpligt burgerljk huweljk zalworden
gekroond.
Falke.Onder dezen naam vermelden wj:
Jaoob Falke! een verdiensteljk beoefenaar
dergeschiedenlsvan beschaving enktlnst.11j
werd geboren te Ratzeburg den zlstenJunj

varen, doch toen hj eenige dagen langshet
strand had omgezworven zonder ztjn doelte
bereiken, zag htjzich genoodzaakt,Ol
u naar
de vaderljke woning terug te keeren.Einde- 1825, sttldeerde te Göttingen in de letteren
ljk kreeg hj van zju vader verlof:om te en in de geschiedenis,werd leel-aar aan het
studéren,zoodathj op lGjarigen leettjd het gym nasium te Hildesheim en zag zich daarna
gymnasium zjner geboortestad bezoeht en geplaatst als huisonderwjzer in de woning
zlch vervolgens naar Halle begaf. In 1793

van prins Willtelm tpt
lp Solms-Brannfels te

vestigde hj zich alsprivaat-docentteW eimar Di
isseldorf, waar hj bleeftot in 1853.Dâs.
1en maakte er zich in 1604 bj de komstder werd hj vooral aanyetrokken dflorde kunst
Franschen z($(5 verdiensteljk, dat de Grpot- en hare geschiedenls. Later ging hj naar
hertog hem tOt legatieraad benoem de. Nog W eenen, en in 1855 werd hj conservator
grootere verdieusten verwiert
'hj in 1813(1oor aan het Gerlnaansch M uséum te Niirnberg.
het stichten van hetrflenootschap der vrien- Il1 den nazomer van 1858 keerde hj naar
den in nood'', ht?twelk zich ten doel stelde, Rveenen terug en aanvaardde er de betrekking
om verlatenc en verwaarloosde kinderen voort van bibliothecaris val
l den vorst ron -& :cAte helpen t0t het aanleeren van eenig nuttig lenstein, terwjl11j in Maart 1865 tevens die

handwerk.Door zjne rt
lstelooze bemoejingen van custos aan het Keiztlrljk Musêtlln van
kw am eene school t0tstand,welke in 1829 kunst en iudustrie pntving.llj schreef:m'
Die
door den Groothertog in een opvoedingsge- Deutschc Trachten-und Modenwelt (1858)'
stichtvool-verwaarloosdekinderenhersehapen nadat htj reeds vroeger het werk van Eye
w erd. Het draagt den naam van rGesticht lylftlnst und Leben derVorzeit (1855 1859,
van Fa,
1k''.l'
lj overleed dell14denFebrtlarj 3 dlnl'',en rGalerie derMeistez-werkealtdetlt1826.Als sehrjver trad hj heteerstop met scher Holzschneidekunst (1857 1861)'' was
hekeldiehten, wlllke dolll- W ieland zeer ge- begonnen uitte geven.Ook werktehj mede
roem d w erden.gD er M f.nseh und die Htlldtanq aan het rzeitschrift fiir deutsche Culttlrgezweisatyrische Gediehte (1798)'') t
?n rDit
l schichte'' hetwelk doorzjn broedorJohannes
Griber von Bern und die Gebete (1799)''zjn werd geredigeerd.Eindeljk ntyemen wj nog
ongemeen geestig. D e volgende vonden mill- van hem :rzur Costiimgesehiehte des Mittel-

der bjval? hoewel de zeven Jaal.
gangen van alters (1861)''?en rliie ritterlipheGesellschaft
zjn prasehenbuch fiir Freulàdo der Scllerzes im Zeitalter der Fratlenlrultus (18G3).''
JoltannesFrïdtsrïczzGottliebFalke,eenD uitseh
und der Satyren (1797 1803):' veel goeds
bevatten, en zjn rprometheus (1803)*'door gesehiedsehrjver.Hj iseen broedervan den
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voorgM nde en werd geboren te Ratzeburg

voorjaar van 1871 riep hj ervoor deeerste
den zosten April1823.HoewelhjnaarErlan- maal eene Luthersche Synode bjeen,nadat
gen ging,om zich Op de letteren en de god- voorat'de kerkeljketoestand eenebelangrjke
geleerdheid t0e te leggen,bepaalde hj zich herschepgil
zg had ondergaan.In den zomer
nagenoeg uitsluitend bj de geschiedenis en vandatJaarvroegen verkreeghjwegensgebj de Duitsche taal-en letterkunde.In 1848 vorderden leeftjd zjn ontslag.De algemeene
werd hj huisonderwjzer bj den bekenden achting?die men hem toedroeg,wasoorzaak,

natuuronderzoeker en reiziger von JVIVJï'
If.
:te dat m en dit besluit ernstig betreurde. D e
Miinchen en vond er voldoende gelegenheid, Koning gat'een nietlw bljk van vertrouwen

Om zjne geschiedkundige studiën voort te
zetten.Na verloop van 5jaarkeerdehj naar
zjne geboorteplaats terug,en in 1855 werd
hjeerstsecretarisaanhetGermaanschMuséum

op den afgytreden staatsman door hem te

bevestigen ln zjn ambt als kanselier der

ridderorden, en de universiteit te Leipzig,
die hem reeds in 1836 benoem d had t0t

te Niirnberg, voorts in 1859 conservator der doctor in de wjsbegeerte, schonk hem bj
verzameling van handschriften aldaar. M et het herdenken van haar 450-jarig bestaan
JoltannesM ûllerenzjnbroederJaeobbezorgde tevens het doctoraat ip de godgeleerdheid.

hj vervolgensdeuitgave van een nzeitschrift,
fiirdeutsche Cultllrgeschichte'',en schreefn0g:
XGeschichte des deutschen Handels (18591860,2 dln)'', en pDie Hanza als deutsche See-und Handelsmacht(1862)5'.ln Mei
1862 ging hj als secretaris van het staatsarchiet'naarDresden en bepaalde zich na dien

Eilzdeljk Werd hj den lsten October 1871

belast met de directie van het Huis des
K onings.
Falkirkjeene stad,in hetSchotschegraaf,
schap Stirling,ligtaandenspoorwegenaanhet
Forth- en Clyde-Kanaal, vanwaar hier een

zjkanaal uitgaat naar Edinburgh,datruim

tjd hoofdzakeljk t0t de gehchiedenis van 5 geogr.mjlvan dâârgelegen ls.Zj verhett
Saksen. Merkwaardig is in dat opzigt zjne zich m et eene lange hoofdstraatin eenvruchtverhandeling: pErwerbung der Voigtlande
durch Kurfiirst August.''

baar Oord,m aar is vool*'toverige onregelmatig gebotlw d.Er wordteen 1id naar hetPar-

Falkenstein (Johann Paul,vrjheervon), lement aikevaardigd.Men vindtereen Qink

Saksisch minister,geboren te Pegau den 15den stadhllis,eene teekenschûol,eelzevereeniging
Junj 1801, studeerde te Leipzig,werd er voo
1-tuinbouw ,en Ongeveel.10000 inw oners,
in 1823 hoogleeraar en hield er regtsgeleerde - voortszjner12beroemdeveemarkten,waar
collégies,welke zeergeroemd endrtlkbezocht Jaarljksongeveer 60000 ossenen kalverenverwerden.In 1827 ging hjalsH0tLen Justitie- kocht worden.De ingezetenen vinden er hun
raad naar Dresden en had er in de volgende bestaan in jzergieterjen,loojerjen en vele

àbrieken,alsmedein een belangrjken handel
onrustige jaren gelegenheid in overvloed,om f
met zjne talenten tewoekeren.In 1834,bj in graan, katoen,leder, enz.Grangem0tlth,
de oprigting van m inisteriële departem enten, een vlek van n0g geen 2000 inwoners en gezag hj zich alsgeheim regeringsraad bj het legen aan den spoorweg),den mond van het
departement van Binnenlandsche Zaken ge- Clyde-kanaal en hetrivlertje Carron,wordt
plaatst en eenige maanden later a1s districts- als de haven van Falkirk beschotlwd.In de
commissaris te Leipzig. In die verschillende nabjheid dezer stad heeft men talrjke jzerbetrekkingen verwierfhj doorzjnebekwaam- hutten en steenkolenmjnen. - Bj Falkirk
heid,w erkzaamheid en bezadigdheid hetalge- w erden in 1298 de Schotten onder W allace
meen vertrouwen.Yooralook heefthj in zjn door koning Ednard I geslagen, ook w erd
vaderland den aanl
eg van spoorwegen onge- er in 1746 door den pretendent Karel.'l#zlftv#

meen bevorderd. In 1844 werd hj minister
van Binnenlandsche Zaken en wist in de
drt
lkkende Jaren 1846 en 1847 den nood van
velen op eene uitstekende wjze te lenigen.
Ontwerpen tot vrjzinnige wetten had hj in
gereedheid,toen hj tengevolge der woelingen
van Maart 1848zjn ontslag nam.Tweejaar
later begafhj zich echter weder in staatsdienst,enden lstenFebruarj 1853aanvaardde
hj de portefeuillevanEeredienstenOpenbaar
Onderwjs.O0k opditgebiedheefthj?vooral

eene nederlaag toegebragt aan de Koninkljke
troepen onder generaalH awley.
Falklands-eilanden (De),doordeFranschen Les .
rt
zdpll
io3d.
sen door de Spanlaarden
L@s .J.
fcl'piv?l.: genaam d?vorm en een archipel
in den Atlantischen Oceaan op een afstand

van 54 geogr.wmjlvan Patagonië.Zj liggen

tusschen 51 en 52O Z.B.en 40- 440 W .L.
van Greenwich,bestaan uit2 groote eilanden ,
O0st-en W est-Falkland,doordeFalklandsond

gesc,
heiden,en 200 kleine,enzjn in hetbezit

van Engeland. De oppervlakte wordt door
metbetrekking t0thethooj'eronderwjs,veel so
goedst0tstand gebragt.Btlzjn Optredena'
ls mmigen geschat op 223, door anderen Op
m inister telde de universiteit 77 hoogleeraren

357 en door nog anderen op 610 ED geogr.

en 768 studenten,terwjler in den zomer
van 1871 meer dan 1800 studenten de lessen
van 103 hoogleeraren bjwoonden.Toen de
Koning in het hageheljk Jaar 1866 het land

mjlen.Oost-Falkland,hetwelkeenelengtevan

201/aen eenegrootstebreedtevan111/ageogr.

mjl heeft, bestaat eigenljk uit eene reeks

van sehiereilanden en wordt doorsneden van
eene rotsketen van kw artsgesteente, die zich
der regérings-commissie achter,en toonde in in den M ount-usborneverhefttot eene hoogte
die moejeljke betrekking zjne gewone be- van 750 Ned.e1.Nog 2 andere ketens loopen
verliet, bleef ron Xtlàezkw/dïzz aan het hoofd

kwaamheid. Bj den terugkeer des Konings daaraan evenwjdig,en de ontoegankeljkheid
werd hj voorzittervan hetministérie.Inhet diex streken wordt niet w einig vermeerderd
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door moerassen en veengronden.- op W est- kwamen door koop in bezit van Port-taouis,
Falklandheeftmendesgeljkskwartsgevaartent Overmeesterden Port-Egmont en bragten in
die eene hoogte bereilten van 600 Ned. e1. 1771 uit Bl
lénos-Ayres volkplantingen naar
Hier heeftmen echter vruchtbare vlakten.De die eilanden. Intusschen zorgde Engeland,
kleinere eilanden zjn meestalbergachtig en dat het in 1772 erkend werd als de regtmaenkelaan dekustvoorcultt
ltlrgeschikt.Rondom tige bezitter van Port-Egmont, hoewel men
deze eilandengroep strekteenesargasso-bank- 2 Jaar later die kolonie, als te kostbaar,
8ea-W eed der Engelsche kaarten - zich uit. ophief.O0k deSpanjaarden verslapten inhun
De beide grootste eilanden bezitten vele in- vroegeren jver voor de voll
ttpla
ntinyen, en
hammen met uitmuntende havens, W a3r de zonden slechts misdadigers ui
Amerlka derschepen, voor zeehonden- en w alvischvangst waarts,terwjl zj den naam van Port-luouis
bestem d:eene veilige aanlegplaatsvinden.Het in dielz van Puérte de Soledad (W oestjnklimaatls erzeer gezond,en de thermom eter haven)veranderden.Men beltreunde zich niet
daalt er deswinters 10 onder 00C.en l
'jster meer Om de Falklands-eilanden? en in den
deszomerstotbjna 19OC.Hetregenterdik- aanvang der 19de eeuw bevonden zich op de
wjls, maar de bujen zjn niet zwaar. De beide grootste eilanden alleen w ilde paarden
luchtiserechterstormachtigendeheerschende en rtlnderen, terwjl Britsche koopvaarders
westewinden komen er zelden t0t stilte,z00- tèn walvischvangers nu en dalldie groep bedat de boom groeiexnagenoeg nietsbeteekent. zochten.Tn 1820 echter ontstond te Buenos
' De venen leveren er intusschen een overvloed Ayres onderde l
eidiny van Verneteene vervan brandstof tcrwjlerook steenknlonvoor- eeniging t0t kûlonisatle der Falklands-eilanhanden zjn.Devlakten zjn erbegroeid met den; deze stichtte? vûflral uit Duitschers,
eenelange,grovegrassoort,dieaf
keweidofaf- eene nieuwe volksplanting te Port-Louis,die.

gebrand en dan door kort,fijn grasOt
'door na vele moejeljkheden,na verloop van 5
klaver vervangen wordt. Onder de planten, jaar beyon te bl
oejen.De kolonieontwikdie er in hetwild groejen,vindtmen eene kelde zlch hoogst voorspoedig, toen Vernet
theeplant met kleine, wèlsmakende bessen,

in 1831 twistkreeg metNoord-Amerikaansche

en Europésche groenten er met goed gevolg
verbouw d worden.H eteenige inlandsche viervoetige dier is er de warrah ofde goudvos,
dien men op W est-Falkland aantreft.MTatervogels heeft m 0n er in verbazende menigte,
terwjl e1* met tlitzondering van spinnen en

Louis bombardeerde en vernielde en deinwonersalsgevangenen naarBuénos-Ayres bragt.
D e Falklands-eilanden w erden daarnain 1833,
ingevolge voormalige regten, wederdoorde
Engelschen bezet,doch eerst in 1840 besloot
de Britschttregéring,om eene nieuwekolonisatie te beproeven. Tn de eerste plaats werd
de exploitatie van het rundvee Op oost-Falk-

zuringy spinazie en uitmuntende sellerj.De robbenslagers,w aarvan het gevolg was,dat
tarwewordterzeldenrjp,terwjlgerst,haver een Noord-Amerikaansch oorlogschip Port-

vlieren,geeneinsectenen inhetgeheelgeene

krulpende dieren gevonden worden.Rt
lndvee
is er uit de La Plata-gewesten ingevoerd en land vpor den tjd van 6 jaartcgen betaling
heeft er zich sterk vermenigvuldigd.Rt
lnderen van 60000 pond sterling vergund aan zekeren
en paarden zw erven errond ingrootekudden, Lqfone, eel
l koopman pp Buénos-Ayres.ln
en op Eagle-Tsland zjn wilde zwjnen.Het 1852 werd dit regt toegekend aan de Falkzoete water bevat er vele forellen,en in de lands-compagnie, welke door hareuitgebreide
baajen vindtmen ereen overvloed van zee. zaken niet weinig mtàdewerkte t0tden bloei
visch.De zeehonden zjn er sterk in aantal der kolonie.Ook washeteene aanmerkeljke
verminderd,dot'h de gew one zwartew alvisch verbetering, dat in 1850 de zetel der regévertoont zich n0g dikwjls aan de westkust ring van Port-Louisnaarhetgunstigergelegen
van W est-Falkland.
Port-stanley achter kaap Pem broke werd
Deze eilanden zjn het eftrst gezien den overgebragt; hier toch is eene zeer goede
lzden Augustus 1592 door den Engelsehenzee- haven en eene rtlime, veilige binnenhaven,
man Joltn Davis, doeh werden eigenltjk ont- die 22 linieschepen kan bergen.D ezekolonie,
dekt den zden 1>
/ebruarj 1594 door Riehard Op de grenzen van den Atlantist'hen Oceaan
Hawkins,die hetwesteljk eilandnaarkoningin en de Zuidzee gelcgen.is van groot belang,
E lizabetli van Engeland met den naam van a1s toevlugtsoord,a1s steenkolen-depôten a1s

Hawkins'Maidenland bestemyelde.Een ander magazjn van levensmiddelen voor dekoopEngelschman,k%trony?dieze lrl1689 bezocht, vaardj.Zj teltomstreeks600zielenenwordt
gafaan die groep haren tegenwoordigen naam door0011F01V01
*110l1<bosttlllrd.
ter eere van zt
jn begunstiger,lord I'
alklal
td. Fallatl (Johannes),een DuitschstaathuisGedurende den Spaanschen Successie-oorlog houdkundige,werd geboren te Hamburg den
gavfm Frallschenseheyen uitSt.Malodaaraan 15den Maart 1809,studecrdete Tiibinyen en
don naam van Maloulnen, en de eerste volk- Heidelberg in de regten,en zag zich ln 1837
planting, nameljk Port-laouis,werd erdoor t0t privaat-docent,en in 1842 t0thoogleeraar
deFranschen Onderde leidingvan Bonyainville
in 1764 op de oostktlst van O0st-Falkland

te Tiibingen benoemd.In 1848 vergaderde op

zjn aandrïnren te Jena hethervormingsconyesticht.Daarna vestigden de Engelsehen er grès der Dmtsche tmiversiteiten?waarbj hj
In 1766 de kolonie Port-Egmontop de minder echter niet tegenwoordig kOn zjn,daarhj
gunstig gelegene noordwestkust van 'W est- tot de leden der Natiouale Vergadering te
Falkland.De Spanjaarden maakten aanspraak Frankfort en der W iirtembergsche Vertegen0p.het bezit van den geheelen arcllipel. Zj woordiging behoorde en tevens de betrekking
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bekleedde van onderstaatssecxetaris voox den Syrië en Klein-Azië, toen de Onlusten van
handel ill het Rjksministérie Hj i
jverde0n- het Jaar 1848 hem terugriepelz naar zjn
vermoeid voor de verbetering van vele bin- vaderland. Miinchen zond hem naarhetPar-

nenlandsche aangelegenheden.Hj trad afmet lement te Franktbrt, waar llj plaats nam
hetministérieron Gayern ennam zjnontslag in het linker centrum.Zelfs volgde hj het
als 1id der NationaleVergaderingopden24sten ParlementlaternaarSttlttgart,zoodathjden
Mei 1849,nadat zjn voorstelt0tverdaging leerstoelverloor,diehem korttevoren te Miinder Vergadering verwoxpen w as. W eldra c,
hen wastoegekend.Nuwerdhjdoordepolicie
keerde hj terug naar zjn leerstoelte Tiibin- Oggespoord,zoodathj zich alseen staatkungen en w erd er in 1850 benoem d t0topper- d1g balling in Appenzellen St.Oallenvestigde,
bibliothecaris der universiteit.l1j overleed op totdat deamnestievan 1850 hem veroorlootkle,
eene reis te Amsterdam den 5den October om naar D llitsehland terug te keeren.Meestal

1855.Hj schreefeen pEinleitung in dieW is- vertoefde hj te Aliinchen, en hj overleed
sensehaftderStatistik (1842)'5,en eenaantal aldaar plotseljk in den naehtvan den 25sten
verhandelingen inhetrzeitschriftfiirgesammte op den 26sten Apl-il 1861.Van zjne werken
Staatswirtschaft.''
noemenwjn0g:1,GesehichtedesKaisersthtlms
Fallm erayer (Philipp Jakob), eert Trapezunt (1831),, ))Geschichte des HalbDuitsch geschiedschrjveren reiziger,geboren insel M oria im Mittelalter (1830 1836, 2
den loden December 1791 te Tschötsch bj d1n)'', r'Das albanesische Element in GrieBrixen, was de zoon van een behoeftigen chenland (1857 18G0,3 afdeelingenl'', en
landman, kwam door de hulp van anderen
Denkschriften-'.Zjne ,Gesammelte '
W erke''
op eene school te Brixen, maar verliet in zjn in 1861in 3 deelen uitgegeven.
1809 heimeljk deze inrigting en begafzich
Fallopia(Gabriële)OfI'
alopia,eenberoemd
naar Salzburg.Hier legde htj zich t0e Op de ontleedltundige,w erd geboren te Mödena in
godgeleerdheid en Op de gesehiedenis.Daarna, 1523, sttldeerde te Ferrara Onder Brasarola
lts, en werd later
bezochthj de llniversiteitte Landshut,waar en te Padua onder Vesali'
hj eerst in de regten studeerde,doch zich hoogleeraax in de ontleedkunde eerstte Ferweldra bj de letteren en geschiedenis be- rara, toen te Pisa en eindeljk te Padua.Hj

paalde.ln den zomer van 1813 nam hj als
onderoëcier dienst en streed bj Hanau en
elders.Na den eersten Vredevan Parjsbleef
hj bj hetoccllpatie-leger op den linkeroever
van de Rjn,doch bj hethervatten van den
oorlog zag hj zich geplaatstbj den gehlera1en staf. Toen hj na het sluiten van den
tweeden Vrede te Landau kwam ,Ontwaakte

overleed den 9den October 1562.llj verrjkte

de ontleedkundige wetenschapdoorOnderschei-

deneontdekkingen,en zjn naam werd toegekend aan de Fallopiaansche buizen enz.Hj
sehreef robservationes anatomicae (1561 elz
laterl'' en zjne voorlezingen versehenen
na zjn dgod onderdentitel:popera genuina
omnia,tam practica quam theoretica,in tres

de voormalige lust t0t studie.Nadat hj in tomosdistributa(1594enz.
)''.
1818zjn Ontslag had genomen uitdedienst, Falloux tAlfred Frédêric Pierre,vicomte
werd hj eerst leeraar aan het gymnasium te de)t een Fransch schrjver en staatsman,geAugsburg, daarna aan het progym nasium te
Landshut, en in 1826 hoogleeraar aan het

lycéum aldaar. fn 1831 vergezelde htJ den

boren den Tden M ei 1811 te Angers en de
telg van eene handelsfaluilie,diew egenshare
koningsgezinde gevoelens in den adelstand

Russischen generaal,graaf Ostermann-Tolstoy was opgenomen, wjdde zich met goed g(
)op eene reisnaaxhetoosten,bezochtEgypte, volg aan de beoefening der w etensehap en
Palaestina, Syrië, Cyprus en Rhodus, ver- schreet'eene rllistoire de LouisXVI (1840j

toefde geruimen tjd te Constantinopel, en
keerde over Griekenland en Napels naar zjn
vaderland terug. Hier was zjne betrekking
reeds vervuld.W è1werd hj in 1835 lid van

2deuitgave 1843)''en eene pllistoire de Pie V
(1844, 2 dln, 3de uitgave 1859)''. W egens
zjne legitimistische gezindheden werd hj

door de kiezers van hetdepartement Mainede Académie van W etenschappen teMiinchen, Loire in 1846 afgevaardigd naar de Kamer

maarhj vroeg ervruchteloosverlofolnvoor- van Gedeputeerden, waar hjaan de regtelu
lezingen te houden aan de universiteit.Hj zjde glaats nam en voor de vrjheid van
k0n zich in het algemeen weinig vereenigen onderwjs jverde.Na de Febrlarj-omwente,
met den geest van zjn tjdtzoodat hj in ling van 1848 belkoordehj t0tdeeersten,die
1836 Miinchen verlieten eene reis deed door hetVoorl
oopiqBewinderkenden a1seenwettig
het zuiden van Frankrjk,en voorts naar bestuur, en ln een l'
ondgaand schrjven aan
Florence,Rome en Pisa, waarna hj 4jaar zjne landgenooten in de Vendêe wekte hj
doorbragtte Genève bj graaf Ostermann-Tol- allen op, Om zjn voorbeeld te volgen. Als
stoy.In 1840 ging hj nogmaalsnaarhetOos- afgevaardigde naar de Constituérende Vergaten;hj trok lanysde Donau naardeZwarte dering ontwikkelde hj op de uitersteregterZee, naar Treblsonde en Constantinopel,en zjde eene ongemlene stoutmoedigheid in het
bezochtvervolgensdenbergAthos,Macedonië, bestrjden van alle democratische beginselen.
Thessalië en een groot gedeelte van Grieken- Toen Lodewj;k Napoleon den presidentszetel
land.Ht
jleverde schetsen van die togten in de beklomm en had, w erd Fallo'aœ belast met de
DAllgemeine Zeitung''én inztjnerFragmenten portefbuille van Onderwjs,en hj leverde het
aus dem Orient (1845,2 dln)''.Hj volbragt ontwerp eener schoolw et, die een overweè
jui
st eene derde reis over Konstantinoyel, genden invloed verzekerde aan de geesteljkroessa en den Olympus naar Palaestlna, heid.Tien maandenbleefhjwerkzaam indie
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betrekking,en nam toen wederzitting in het hj de Storthingsbj van 1815 en 1822,waar
W etgevend Ligchaam.Hier stond hj voort- htjOptrad alseelluitstekend redenaar en als
durend M onlalembert ter zjde,en dezetwee een voorstander der grondwet. Niettemin
voorstanders der reactie w aren steedsde mik- ondersteundehj laterdepogingenderZweedpunten derlinkerzjde.Toen echter destaats- sehe regêring, om de grondwpt te wjzigen
Btreek beraamd werd,vonden Lodetvî
jkNtœp- en een absoluut veto te waarborgen aan de
leon en M ontalembertgeen bjvalbj I'
alloltz. kroon. I11 1824 Tverd hi
j t0tstitts-am btman
Na den zden December 1851 begat'hj zich te Bergen, en in 1827 t0t,lustitiariusin het
naar zjne goederen te Anjou en wjdde er, Hooggeregtshof te Christiania benoemd. Hj

zich aan den landbouw.llz 1856 werd hj lid
der Fransche Académie,en van zjnegeschriftenvermelden wj n0g:rMadame Swetchine,
sa vie etsesoeuvres(1859,2dln)''.
Een zjner broeders is domheer in de St.

overleed aldaar den 13den Januarj 1830.Zjn
*S*
* Norges Historie
voornaam ste geschrift J
(1823 1824,4 dlnl'' Zjnjongerebroeder

Kavel,stifts-am btmanvanChristianstad!Onder-

seheidde zich desgeljks in de Storthlng als

Pieterskerk te Rom e, heelt zil!h aldaar ge- een vrjzinuig ret
lenaar elz een uitsteltend
vestigd, en bezit den bekenden zw eetdoek voolzitter.Hj Overltàed den 14den April1852.
der heilige Veronica met de afbeelding van
Falset ofJ'
atcet isdelteelstem,diedoor
Cltristns.Hj heettzelfsde echtheid van dien de zangers gebruikt wordt daar, waar de
doek door het bjbrengen van talrjke docu- toonhoogte btliten het bereik von hun borstgeluid ligt. Vooral de tellorzanger m aakt
m enten zoelten te staven.

Falmouth, eeue Eny'
elsche stad, van dikwjls gebruik val) den tàlset.'tGeluid is

waar m en een lid afvaardlgtnaar het Parlement,ligtaan de zuidkustvan hetgraaf'
schap
Cornwall, aan den spoomveg en aan eene
baai? die eene der beste havens van Enge-

scherper en scheller,dan hetborstgeluid.De

moejeljkheid voor den zanger ligt in het
maken van een geleideljken en onmerk'l tle eene stem t0t de
baren Overgallg Val

land vormt (Falmouth-llarbour).Hierliggen andere.
Falso Bordone van het '
Italiaansche
Onderscheidcne Oorlogschepen, wachtsehepen,
enz. D e m ond der haven wordtgedekt door Bordonetdatispel
grimstaf,beduidteenevalde vesting Pendennis-castle en cloor het ïbrt sche,onechte,grond-ûfbenedenstem ,en:in
Mawes (Maudits),- beide doorHendrik VI1I 'tbjzonder,eenemuzikaleeompositie,waarin
gebouwd. Karel .11 verhief lord Berkley t0t alle stemmen unisoon zt
jn? dat is dezelfde
graaf.en in 1673 Geory Fï/zrqyt0tburggraaf noten zingen,terwjlde basvoortdurend een
van Falmouth,en ook later droegen aanzien- Octaaf lager zingt.N0g bestempeltmen met
ljke Engelschen dien titel. Men heeft er tlien naam verschillende soorten Va11 verou-

slechts 6000 inwoners,

vOorts ztjn er 7 derde wjzen van compositie van kerkgezang.

kerken,eene synagoge,eelzpolytechniseh geFalstaF (J0hn),de trouwe makl
ter van
nootsehap,eene handwerkssehoolen een athe- den losbandigenprinsHendrik'
tl
tz/îW allis,later
naeum . Alen heelt er eene vaartvan paket- koning Hendrik V vanEngeland (f 1421),is
bootenop MTest-Tndië,Noord-enZllid-Am erika, de zonderlingste dramatischepersoonljkheid,

z mllenry the TV''en,
Spanje,PortugalendehavensderMiddelland- welke Shak&pere in zjl
sehe Zee.De voormalige stoombootvaartheett Op verl
anyen van koningiu Elizabeth,in zljne
zich echter grootendeels naar Sotlthampton 2
,Merry wlvesot'W indsor''geschetstheeft.11j
verplaatst. Er behooren 144 strhepen te htlis. ls een held onder de deugnieten,maartevens

Falsen.Onder dezen naam vermelden wj: zoo vermakeljk,zoo gemoedeljk,zoo sehranEnerold rtzv Falsen, een D eenseh dichter. der, dat m en zit!h nooit genoeg over llem

Hj werd geboren te Kopenhagen in 1755, verbazen kan. Hj is soldaat,maar evenzeer
bekleedde erOnderscheidene legterljkebetrek- een lafhartige als een uitbundige zwetser,en
kingen en leverde eenigetooneelspelen,zooals: kent geen beter leven dan een goed leven,
DeDragéduttke''- DasnorrigeFaettere''
terwjl ztjne losbandigheid hem ook O1) geIda,afTokkenburg'' - pForladen Datter''- vorderden leeitjd niet verlaat, en hj hoofden rpebersvindine'', welke n0g steeds m et zakeljk bedacht is f
)p zwelgen en uitslapen.
bjval worden Opgevoerd.O0k vervaardigde Onder hetmasker van Onnoozelheid verbergt
hj krjgsliederen en het vaderlandslievend hj eene ongemeene listigheid,doch hj weet
geschrilt pBadstyck''.
aanstondsbj te draajen,zoodrazjnestreken
Christian x twp'
lf.
s Falsen? een Noordsch hem metgevaarbedreigen.Hj iseen genzeen
ytaatsman en geschiedsehrjver.Deze,eenzoon sqjèt, maar toch geestig, en men bemerkt,
van den voorgaande,werd geboren te Opslo dat hj eene goede opvoeding genoten en
?kend heeft. Hj heett een
bj Christiania den 17den September 1782, betere dagen gt
studeerde te Kopenhagen in de regten, ves- zwaarltjvig voorkomen?en Hendrik IF'noemt
tigde er zich als advocaat, en werd in hem een vleeschklom p. Hi
j behoort t0t de
1808 landregter van Folloug bj Christiania. meest oorspronkeljke scheppingen van EngeIn die betrekking werl
tte hi
j niet weinig lands grooten tooneeldichter.
mede t0t de stichting van eene universiteit
Falster is de naam van een Deensch
in N oorwegen. Als afgevaardigde naar de eiland in de Oostzee. Het ligt ten zuiden
Constituêrende Rjksvergadering te Eidsvold van Seeland en is dof)r de Grönsund van
huldigde hj vrjzinnige beginselen en deed uit Möen en door de Guldborgsund van Laaland
eigen beweging afstand van zjn adeldom. gescheiden.Metlaatstgenoemden vormtFalster
A1s ambtman van Nordre-llergenhtluswoonde hetambtMaribo,en metheteilandHasselö en
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een 5-tal zeer kleine holmen bezit het eene dig, en Wanneor m0n er bi
j hetverstjven
oppervlaktevan 81/z En geogr.mjl.Zjnbodem een hollen, m et facetten voorzienen glazen
is laag , doch draagt eene heuvelreeks, die vorm Op drukt,zoodathetin dien vorm vast
zieh ter hoogte van 60 Ned. el verheft,wordt,dan verkrjgthetdegedaantevaneen
voortsishetongemeen vruchtbaar,zoodathet geslepen steen en Onderscheidt zich tevens

qeheele eiland Op een bekoorljken tuin ge- door een levendigenylans.
ljkt. Het aantal inwoners is 260004deze
Fam a,in hetGrleksch mfp,'
(,isdenaam
houden zich voornameljkbezigmetlandbouw der godin van het yert
lcht.Zj komtreeds

en veeteelt. De hoofdstad Nykjöbing ligtaan voor bj de oudstedlehters.k
bYphoelesnoemt
de Guldborgsund, bloeit door scheepvaartcn haar een kind de< 11oop,en Vieyilius de jonnjverheid,bezit een kasteel en eenehoofd- ste dochter der Aarde,de zuster van Encelakerk ,en telt ruim 3000 zielen.Heteiland is

#?,f.9en Coeus.De Aarde bragt haal-voort,om

sedert de16deeeuw een Koninkljk domein, zich Op de goden tew reken w egensdenederen was het weduwgoed van Onderscheidene laag vanhare zonen,de Giganten (reuzen);
Vorstinnen, die er in de hoofdstad haar ver- imm ers Ftzzp.J zou overal heentrekken,Om de
bljfhielden.
nietaltjd kieschegeschiedenissen derGoden
Falung de hoofdstad van het Zweedsche ruchtbaar te maken.Ovidi'
t
bs beschrjft haar
gewest Dalarna, Dalecarlië (zie aldaar) of verbljf;hetheeftduizenddetlren en vensters
Falulën, ligt in een dal tusschen de meren enFa
ismopge
agus
trokke
ta nOfvan klankgevend metaal.
W arpan en Runn in eene w oeste,rotsachtige
I'
amlayosta,bj deSyriërs
landstreek,en isde zetelvan den gouverneur. M ayltsa, weleer eene stad Op de Oostkust
Er zjn omstreeks6000 inw oners.Voortsheeft van heteiland Cyprusin eene zeerOngezonde

men ereen gymnasinm ,eene mjnschoolmet streek, is thans een vervallen jlaatsje met
een laboratorium en verschillendew etenschap- eene verzande haven en een kleln aantalinpeljkemuséa.Hierbevindtzichdekopermjn, woners, die handel drjven met Syrië en
dievoorheenderjkstewa'
svangeheelZweden Egypte.Tn zjnenabjheid liggen debot
lwvalen door Gwstaa.f .
tts'verwoesteSalamis,
ad.
#o(/'de sehatkamer des len van het door Heraeli'
landswerd genoemd.Dezemjn(Stora kopper- voorheen de voornaamste stad van het geberget),ten westen vandestadgelegen,iseen heele eiland. Eerst Onder de Byzantjnsche
Openafkrond,in 1687ontstaan doorhetinstor- keizersbegon Famagtlstatebloejen,bepaalten van onderscheideneonderaardschemjnen. deljk wegenshareuitmuntendehaven.Riehard
Zjheef
teenelengtevan 4001eenebreedtevan & :'!f'lt7:z?AJrJ veroverde de stad in 1191, en
.

Q20 en eenediepte van 100 le
Td.el,zoodatde

Lnsiypan werd er t0t koning van Cyprusge-

mjnwerkerserbjhetdaglichthunnen arbeid kroond.Later viel zj in handen der Genuékunnenvolbrengen.Nabjdenbodem bevinden zen (1272)en daarnain die derVenetianen,
zich ingangen t0tveeldiepergelegen mjnen. die haar versterkten cn t0teen bolwerk deden
Behalve de merkwaardige machines,die door strekken tegen den aartsvjand van hetChriswater in bew eging w orden gebragt,heeftmen

tendom .Een vierkantvan zw are muren,met
13 torens gekroond ? w erd om de stad opgetrokken en de m ond der haven m et een
een vertrek, waar het mjjngeregt zitting kasteel en een bastion gedekt.In 1570 verhoudt, eene kerk, eene boekerj en een mi- dedigde een Venetiaan, Brayadino genaam d,
neralogisch kabinet. Sedert 1716 zjn deze haar langer dan 11 maanden tegen de Turkmjnen in het beziteener groote vereeniging sche Overmagt,doch zjkwam den gdenAugusvan deelhebbers, die te zam en 1Q00 aandee- tus 1511 in hetbezitvan deze en is na dien
len vertegenwoordigen:hoewelonder
dat be- tjd met het geheele eiland onderworpen ge,
zit 0ok eenige jzermjnen en 60 of70 jzer- bleven aan de Porte. Tarernier,de beltende
smelterjen begrepen zjn. De opbrengst in reiziger, vond er reeds in de 16de eeuw de
koper was voorheen veel aanzienljker dan haven verzand en de kerken i11 m oskeeën
heden ten dage, en men haalttegenwoordig herschapen.Toen Hassellnistin 1751 de stad
meer van dat metaal uit den Atvida-berg in bezocht, w as slechts de helft der ruim te beOost-oothland. Falun leverde in 1650 eene woond,en nadientjd kwam zjmeerenmeer
hoeveelheid van 65000 tolcentenaars koper, in verval.
en in 1863 eene van slechts 14750 t01Fam es, in het Grieksch W&JtJC
', is de
centenaars, behalve ruim 4 Ned.pond goud verpersoonljking van den honger ofvan den
er nog een aantal bezienswaardige zaken ,
zooals eene in rotsen uitgehouwen raadzaal,

seenedochen 223/.pond zilver.Daarenboven wordter hongersnoûd.Zj isvolgensHesz'o#of.
ter va'
n Eris,en houdtvûlgens Viryilin.
îbj
wordt te Avesta,8 geogr.mjlten zuidoos- de poort van den Târtarusen volgensOvidi'us
ten van Falun aan de D alelfgelegen,gezui- in Scythiëhaarverbljf.Zj wordtvoorgesteld
verd en geplet. - De stad Falun is regel- als een afschuweljk monster met stoppelig
matig aangelegd; erzjn lange,breedestra- haar,holle oogen en een bleek gelaat.
Fam ilie. De individu,de enkele mensch,
ten,die elkander in regte hoeken snjden,6
pleinen en 2 kerken, doch de lage huizen bljftin dewereld nietgeheelalleenenogzic,
h
zien er bewalmd uit.Het klimaatwordt er zelf staan. Hj bezit den lusttot vereenlging
geroemd als zeer gezond. M en vindt0ok metanderewezensvanzjnesoort;hjwenscht
melding gemaakt van brillanten 111'z I'
alun. zjnebestemming tevervullen,Om zjnesoort
l0od, zw avel en vitrioolgewonnen.H etkoper

Deze bestaan uit eene legéring van 19deelen in stand te houden, en aan de behoefte te
100d en 29 deelen tin.Ditmengselsm eltspoe- voldoen,om ,doorde vestiging van een eigen
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gezin,zjn kroostmet de hem ingeschapene het belang van enkelefamiliën is datvan den
ouderliefde te verplegen.De vereeniging van Staat vaak ondergeschikt: van den toestand
twee individuën doûr het huweljk - voor van zulk een land mag gezegd worden,dat
h0e lang, ofh0e kort,en onder welke voorwaarden en formaliteiten 00k gesloten - isde
grondslag vanhetgezin,vandefamiliein deengerebeteekenisvanhetwoord.Daartoebehgort

de Jamilieheersehappi
j alda
'âr den boventoon
voert.Bj de oude Israëlieten was hetfamilieleven 00k zeer sterk ontwikkeld, en de
familieheerschappj - zooals reeds bljktuit
het kroost,dat uithethuweljk voortkomtt het ons medegedeelde betrefende het leven
en veelalwoxden 0ok zj ertoegebragt,die
vool'vast- '
tzj voorlangerOfkortertjdin dien kring worden opgenomen, ook al
zjn zj daaraan niet door den band des

bloeds verbonden. In raim eren zin omvat de
familie hen,die door bloedverwantschap of
zwagerschap t0t elkander in betrekking staan

(zielloedveemantschay Zzntwdmc/zqwl.Debjeen-

der aartsvaders - zeer groot. Het eerstye-

boorteregt was bj hen bekend. Adoptie en
legitimatie waren in zwang bj de Grieken
en Romeinen. In het oude Rome was het
hoofd der familie (patofamilian) meester in den beginne zelt's over leven en dood over al de bnrgerl
jke regten van hen,die
or t0e behoorden.Hj oef
ende de vaderljke
magt (yafrio ypfet
s/cy'
) uitin den ruimsteu

voeging en vereeniglng der gezinuen vormt
den stam ;uit den stam gf uit de vereeniging zin.De kinderen zelfsde volwassen zonen
van stamm en groeiteen volk.De eerste band en dochters-- hadden geen eigen vermpgen:
die den pasyeboren mensch aan zijne mede? als vergunning werd hun toegestaan - in de
menschen blndt, is die der familieq zjne tjden van overgang - om eenigeverdiende
opneming in het gezin doetvoor de leden er goederen tebezitten en te beheeren onderden
van een kring van wederkeerige regten en naam van peenïllbm. In bdxekking t9t den
pligten geboren w orden.D it geldt vool-alle Staat stond de zoon met den vader geljk:
volken en in alletjden.Totinstandhouding hj was cyri.
s(burger)en oefende als zoodanig
en uitoefening dier regten en pligten is er de burgerschagsregt
en uit.De dochter hield
behoefte aan gezag,datuit den aardderzaak
plid derfamlliete ztin doorhaarhuweljk:
hier opgedragen wordt aan hethoofd van het o
zj ging in die van haren man Over.De zoon
gezin, den man der vrouw , den vader der w erd van de patria potestas ontslagen dor)r
kinderen.Inmiddels Ontwikkelt zich bj de de emancipatie, en trad daarna pas op als
vermeerdering der gezinnen de Staat in de eaput,een persoon,die zelfstandig wasen in

jonge maatschappj,dienieuwebetrekkingen
voûr zjne leden sehept en meerdere regten
en pligten tevoorschjn roept.Tn betrekking
t0t den Staatis de mensch bnryer:tegenover
de leden zjner familiebljttht1
'vader,man,

het volle genot van zjne burgexljke regten.
De Germaansche volken kennen de patria
potestas van de Romeinen niet:bj hen bestaat alleen hetm'
ttndilbm ,een toevoorzigtop
den persoon en debezittingen van den minder-

broeder ofzoon.De Staateerbiedigt de fkmi- jarige,'twelk denpligtin zich slootvanverliebetrekkingen en bekrachtigt de daartlit zorging naar ligchaam en geest,en het regt,
voortvloejende regten en yligten, Omdat in Om , voor zooveel daarvoor noodig wasj
hd huisgezin en in hetfamllieleven de grond- heerschaypj ui
te oetbnen Over zjn perslag van hetbestaan dergeheelemaatschappj soon. Dlt wastzoo
wel het karakter van de

is gelegen.Hj regeltdie betrekkingen nader vaderljkemagtalsvan devoogdj.Demeeste
door bepalingen Omtrent het huweljk, de wetgevingen van de volken van Onzen tjd
oudexljke magt,de vflogdj,hetonderwjsen Om trent het fam ilieregt in het algemeen,en
de opvoeding der kinderen,de bloedverwant- in '
tbjzonder omtrentde vaderljke ofliever
schap,de afstamming en hunne regtsgevolgen. oude
rljke magt zjn geschoeid op den leest
D e Staat neemt het fàmilieleven niet w eg:
n de Fransche Wetqeving van Napoleon L
hj wjzigt en vormthetalleen,naarmatede va
Oûk de onze. De ultspraak der Fransche
behoeften derzich ontwikkelendemaatschappj Juristen: mla puissauce paternelle n'a pas
zulksvorderen.H oew elin hoofdzaak overeen-

lieu dans la France''heeftde beteekenis,dat
stemmend, ziJ-n toch de Vorm 0n de o11t- de Fransche W etgeving in dezem aterier300r
w ikkeling van hetfamilieleven, en deinvloed, het Germaansche dan hetRomeinsche beginsel
dien de Staat zich daarop verworven heeft heeft gevolgd. Onze W et legt aan hetkind,
bj deonderscheidenevolkenzeerverschillend,
.
van w elken ouderdom 00k,de verpligting op,

Btjde barbaarsche volken is de Ontwikkeling Om eerbied en ontzag te hebben voor zjne
van het familieleven zeer gering:we vinden Ouders.Het bljft onderhunnemagtt0taan
er weinige sporen vanhuiseljkeheerschappj zjne meerder
jarighet
heid.
De ouderljke magt
en ttlcht.Toch bestaan erreedsbj de Oude w ordt gedurende
leven der belde otlders
volken bepalingen omtrentdeouderljkemagt uitgeoefend dtlol'den vader:wanneerhj daaren de Opvoeding (?n hetonderwjsderkinde- toe buiten staat is? dûor de m oeder. Het
ren.De heersehapptjvan hethoot
'
d der famille minderjarig kind mag zpnder toestem ming
over de leden van hetgezin - som s va'n de van zi
jn vader de ouderljke woning niet
familie - is overal niet even uityebreid. verlaten,enkanzonderzjnetoestemming- in
Nm'gens is die magt grooter

llekeur talgemeen - geen huwel
, de w l
jk aanqaan.De
sterker, de invloed van den Staat op het '
ouderszjllverpligt,hunneminderjarlgekindefamiliewezenqeringer,daninCbina.Dehoof- ren op te voeden en te Onderhouden, maax
den der famillén oefbnen eeneuitgebreidemagt niet om hun, d00r kapitaalvoorsehot?huweuit, ook o3) den gang der Staatszaken:aan ljksuitzet ofop andere wjze een gevestigV (I.
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den Staatofstand tebezorgen.Dewjzevan
verzorgïng en opvoeding bljftaan hetbeleid
en den goeden w il der ouders overgelaten.
Tuchtiging - zelfs ligchameljke - schjnt
geoorloofd,zoolang zj de grenzen,aan haar
als doelmatig middel t0t opvoeding gesteldt
niet overschrjdt. Als middel van tuchtiging
kan m et verlofvan den regter ook dienen de
opsluiting v0or een tjd in een verbeterhuis.
De vader - of bj gebreke van hem , de
moeder - vertegenwoordigt het minderjarig
kind in en btlitenregten,beheertzjnegoede-

een gebrek in den titel aan te vullen ten be-

kind den leeftjd van twintig Jaren heeftbereikt.Minderjarigen, wiel.beide oudersniet
meer in leven zjn,komen onderroogdl
j(zie
aldaar).Het is en bljft ten allen tjpe eene

t
q
'lnlralin elk departementnaardeplaatseljke

hoeve van hem ,tenwiensvoordeele zj eene

verbindtenis aandtliden. D e regter m ag op
zulke stukken overigens zoodanig acht slaan,

alshj zalvermeenen tebehooren.

Fam ilie- of hoofdgeld is eene zuiver

persoonljkebelasting,die geljkeljk overalle

burgers,ofm eer bepaald over zekere standen
of klassen w ordtomgeslagen,zonder verschil
van vermogen in aanmerking te nemen. In

Frankrjk bestaat n0g eene zoodanige belasting,contribldionz6r.
sp0î6JJ6genaamd,zjndehet

ren, en heeft daarvan het vruchtgenot. Dit equivaient van dxie dagen arbeidsten behoeve
genot houdtin hetalgemeen op,wanneerhet van den Staat te berekenen door het eonseil-

vraag van practisch staatsbeleid,in hoeverre

om standigheden op een bedrag van tllsschen
50 en 150 centim es.In Pruissen haddein 1811

ter vervanginy van den gemaal-accjns ten
platten lande lngevoerde klassenstelber,ad '/a

de Staat mag en moet ingrjpen in de taak thaler per hoofd, oorspronkeljk hetzelfde
der oudersom htlnne kinderen ol
?te voeden. karakter.Van geljken aard washetvroeger
Vooral wat betreft het misbrmk, dat de in Holland geheven komi-en tl
teegeld,waarbj
oudersdikwjlsmakentom dejeugdigearbeids- de ingezetenen hooger oflager belast waren,
kracht ten hunnen voordeele aan te w enden, naarmate zj overeenkomstig hun stand,veren waar het geldt de pligtOm hen te laten

onderwjzen,is en bljft d,
'e vraag druk besproken. Meer en meer wint de overtuiging
veld in debeschaafdemaatschappj,datz00danig misbruik moet beteugeld en zooveel
mogeljk gekeerd worden, en dat de Staat
van de ouders kan en moeteischen,datzj
zorgen,dathun kroostbehoorljk lageronderwjs geniete.Aan die overtuiging danken in
Pruissen en elders de wetten Op het toezigt
van den arbeid va'n fabrieks-kinderen en op
de leerpligtigheid haarOntstaan.Tn 0ns Vader-

land zjn de denkbeelden overdeleerpligtigheid zeerverschillend.Terwjlvelen van dien
maatregel,z0o hj werdingevoerd,hetgrootste

m ogen ofandere belastingen in eene hoogere
Oflagere klasse gerekend werden te behooren.
Deze soort van belastingheëng is verouderd.
Zie B elastiny.

Fam ilieraad. Deze is eene instelling
van het Fransche regt, en w el, eene vergadering vaù bloedverwanten en aange-

huwden van een mindeljarigen persoon, zooveelmogeljk van vaders-en vanmoederszjde genomen - ,die een oppertoezigtuitoefent overdebelangen van den mindeqjarige,
die onder voogdj staat.De vrederegter van
de woonplaatsvan den mindeljarige had mede
zitting in den raad,als voorzitterqht1nam
deel aan de beraadslagingen en bragt, bj

heil verwae.
hten, zjn er anderen,die daarin verschil van gevoelen, mede zjne stem uit.
eene inbxeuk zien op het regt der ouders en D e beslissing werd door den raad genom en
alle mogeljke middelen tot wering van het bj meerderheid van stemmen. De raad beschoolverzuim w enschen uitgeput te zien, handelde en besliste de belangen van den
voordat m en tot het uiterste van dwang minderjarige in alle gevallen,waarin het den
overgaat.
voogd niet vrtistond, om Op zich zelfeenige
Yan natwnrll
jke./'
c-ïJ9W spreektmen voorts handeling voor zjn pupil te verrigten.
in de Delfst#&, Dier- en Plantenknnde (zie 'W anneer de ouders en grootoudersontbraken,
had de minderjarige t0t hetaangaan van een
aldaar).
Fam iliebescheiden - ofpapieren,door huweljk detoestemming van den raad noodig.
0nZ0

weth'
wlsell
jke papieren genaamd,zjn Verscheidene handelingen,voor denpersoon of

stukken,toteene bepaalde fam lliebehoorende
of betrekking hebbende Nvaarin aanteekeningemaakt zjn betrelende voorvallen,die
g
lnenhet gezin Van eenig belang zjn,als de
geboorte,het huweljk, den dood van zjne
leden, offeiten,dievan invloed zjnop den
vermogenstoestand der familie. Ook brievent
boeken, registers, acten, docum enten en
andere oirkonden kunnen daartoe gebragt
worden: zelfs a%dhentieke aden kunnen er

het vermogen van den pupilvan aanbelang,
konden door den voogd niettenuitvoerw orden

gebragt dan met voorafqaande goedkeuring
van den raad. D e instelllng berustte Op het
beginsel van de eenheid der familie - in
rulmeren zin - , en o? de Onderstelling,
dat de zorg voor het hell van den m inder-

jarige, die zjn natuurljken beschermer in
een z'
jner Oudors Of beide had verloren,aan

geene betere handen k0n wordentoevertrouwd,

t0e behooren. Behalve natuurljk aan de dan aan die zjner naastc verwanten.D00r
laatste soort,kentdewethun geenebewjs- de medewerking van den regter te vorderen
kracht t0e ten voordeele van hem , die maakt de wetgever echter Op zjn eigen beze geschrevcn heeft, zjne regtsvoorgangers ginselinbreuk;eeneinconsequentie,dieslechts
of opvolgers. Zj strekken t0t bewjs tegen daardoor verkiaard kan worden,datm en die
hem , ingeval de stukken m elding maken belangen toch niet geheelbj dien raad alleen
van eene ontvangene betaling, en voor 't vertrouwd achtte. De practjk heeft de vergeval, dat de aanteekening geschied is,om

wachting der theorie, die voor het invoeren
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en behoud dier raden sprak, dan o0k be- gesl
achtzooveelmogeljk 0ok o? den duur te
schaamll: de ondervinding heeft geleerd,dat verzekeren, en achteruitgang ln aanzien en
baatzuts
ht? vjandschap en onverschilligheid staat door versnippering van de goederen en

leidden t0t jammerljke verwaarloozing der vermaagschappingmetminderaanzienljkegeteederste belangen. De regter wasvaak on- slachten te voorkomen.Dergeljkecontracten
magtig om het kwaad te keeren, omdat

zjn onder onze wetgevinr nietmeermoge-

zjne stem niet meer gold, dan die zjner ljk.Heteigendomsregtslultwe1debevoegdmedeleden van den raad.Ook ditversehjnsel heid in zich, om bepalingen te maken over
kw am onzen wetgever minder gepast voor: het beheer en de vervreem ding van eigen
het strjdt met hetkarakter en dewaardig- goederen, maar een beding, waarbj eenig
heid van een magistraatspersoon, dat hj goed Onvervreemdbaar w ordt verklaard, iy,
a1s ambtenaar van den Staat zamenzit in zelfs in een testament, nietig. Overeenkoméén raad metparticulieren,die zjn invloed stell over eene erfenis,die n0g nietis open-

ten eenenrnale onst
lhadeljk kunnen maken: gevalleh,zjnnietig:deregelingvandeerfenis
de raad had dikwjls regt te spreken over van een ander is doorde vrjheidvan testateedere en gewigtige belangen,en hj mistte ment mgken onmogeljk;fdeicommissen zjn

de eerstevoorwaardevooreengoedenregjer

over 'tgeheelverboden:bedingen,dieinbreuk

gesteld,nameljk onpartl
jdiylteid.Deinstelllng maken Op de uitoefening der ouderljke magt
scheen bovendien 0ok in strjd metdebepa- en de vrjheid van den wil der aanstaande
ling van onze Grondwet,die zegtydat er in echtgenootentzjn eveneensonbestaanbaar.
0ns Land regt gesproken wordt alléén door
Familisten, Famllla ctzriïtz/i.
sofDefdereyten,,die de wet aanwjst.Onzewetgever broeders is de naam eener mystieke godsdiens
t
i
ge
s
e
ct
e,
wel
ke
i
n
de
2d
e
hel
ftder 16de
verw ierp Op deze gronden de instelling der
ïcolciuit M unfamilieraden.Hj achtte debelangen 00k niet eeuw door zekeren H endrik F'
ster gegtichtw erd en in Engeland en Nederland vele aanhangers vond. De stichter w as
hem ook nieteigynaardig voor?Om overzf
lo- geen m an van w etensdlap,m aar een vriend
genoegzaam gewaarborgd door ze alleen aan
de verw anten t0e te vertrouw en;het kwam

vele zaken,diedlep inhetfamillelevengrjpen, van denbekenden DqridJoriy.Hjverklaarde,

alleen den regter,die toch altooseenvreem de datalleleerstellingenhem onverschilligwaren,
in die zaken is?te laten Oordeelen en beslis- en allekerkeljkeplegtigheden desgeljks,en
sen.Daarom voerde hj een gemengdstelsel zocht de w are godsdienstalleen in de liefde,
in. Z0o vaak er gewigtige belangen, den die den mensch t0teenheid brengtmet God.

persoon ofde goederen betreFende van een Zjn beginselwas derhalve geenszins verwermindeqjarige,wlens beide ouders nietmeer in peljk.Men verhaaltvan hem ,dathj gezegd
leven zjn,behandeld moeten worden, dan heeft: nM ozes heett de hoop verkondigd,en
heeft de voogd de toestemm ing van den reg- Cltristws het geloof,maar ik?diedesgeljks
ter - de arrondissementsregtbank of den

een buitenqewoon godsgezant ben,verkonkantonregter - dikwjlsbepaaldnoodig.Al- dig u de llefde''. De geschriften van Nicolai
vorens deze op het verzoek van den voogd zjn in hetNederlandsch opgesteld en in het
om die toestemming besehikt,ishj verpligt Engelsch vertaald? doch werden in 1580 op
ast van koningin E lizabeth verbrand.De geden toezienden vooyd en denaastebloedver- lhee
le secte islangzamerhandverdwenen;welwanten van den mlnderlarige te hooren;hj

vraagt en verkrjgt aldus de noodige inlich- ligt heeftzj zich in onsVaderland meerentingen, die hem in staat stellen,Om metltzist- deels opgelost in die der D oopsgezinden.

heid naar gelang van om standigheden eene
Fâm ulus is een Latjnseh woord, dat
beslissing te geven. De vereeniging van ver- dienstkneeht beteekent.M en gafdien naam in
wanten,die thansvoor den regteryeroepen de middeleeuwen aan leenhoorige, afhankeworden, om van advies en inlichtlngen te ljke dienstmannen, en vervolgens ook aan
dienen? kunnen w e ntlnog we1 een familie- onadelljke schildknapen.Thans nog wordthj

raad noemen,maar het eigenljk karakter als
beslissend, regtsprekend ligchaam heeft hj
verloren:hj is nu slechtsraadgerendtevenals
de scheepsraad aan boord van koopvaardjschepen.Zie Vooydî
j.

aan de Duitsche académiën gedragen door de
handlangers der hoogleeraren. alsm ede door
de assistenten van geneesheeren.

Fanagoria, door de Russen Jaman,door
de Grieken Tamatarclta, door de Italianen
Fam ilieverdrag. Onder dezen naam ver- M aterca en door de inboorlingen l'Vintana
staat men eene overeenkomst? door de leden genoem d, is een Europeesch-Russisch schier-

eenerfamilieaangegaan,waarbjzj eenhoofd eiland in het j'ewest der Tsjernomorische

der fam ilie aanstellen,bepalingen maken 0m- Kozakken.Hetllgttusschen de Zee vanAzof
trent hetbeheer,de behandeling en de onver- en de Zwarte Zee,en is van hetschiereiland
vreemdbaarheidvanzekpretotdiefamiliebehoo- Kertsj door de straatvan Taman en door de
rendeg'
oe*ek'entfamlliqpoederengenastmd,- 0m- zee-engte van Jenikalé gescheiden.Dekusten
trentdeerfenissen?welkeindietàmilieopenval- zi
jn er steil,hoog en ruw ,de binnenlanden
len?deert
bqvolgingdaarinyenomtrentdehuwe- heuvel
achtir en van boomen ontbloot: m=r
ljken,dielndef'
amiliezullengeslotenworden, voor ,toverlgevruchtbaaren gedeeltelkk van
en verder Over alle voorvallen? die op het vulkanischenoorsprong.Debelangrjkstevoort-

uiterljk aanzien, den staat der familie van brengselen zjn er zout en naphtha.Hetgeinvloed kunnen zjn.Hetdoeldier verdragen heele schiereiland? hetwelk ouder de heerwas, om den invloed en de magt van het scz
happtj der Chazaren den naam droeg van
3*
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Toma-rarhan, is in 1183 in bezit genomen
door de Russen. - De evenzoo genoemde
arrondissements-hoofdstad is eene vesting,
heeft eene haven, die slechts voor kleine

vervolgillgswoedeJegensandersdenkendenontaardt. Ook spreekt men wel eens van staatkundig fanatismus, waarmede m elz den haat
bedoelt, dien een dw eepzieko staatktlndige

schepen toegankeljk is, doch een vrj aan- partj jegensanderepartjelzkoestert.Dikwjls
zienljken handel in zotlt,honig,was,hui- staan beide soortell vall fanatism us in het

den, w0l, wollen stofen,vilt enz.Het aan- naauwste verband.
tal inwoners bedraagt n0g geen 5000, Fandango isde naam van denoudstenen

meerendeels Kozakken Of Tyjerkessen, die meestgevierdennationalen dal
zsderSpanjaarmen echternietverwarren moetmetdeTsjer- den.Hj wordtsteedsgedanstdooréénpaarbj
kessen van den Catlcasus.De stadisgebouwd de muzielt van de guitarre ot'ook w el van
op de puinhoopen van Phanagoria en komt een tambollrjn, terwjl de dansenden door
onder den naam van Tome het eerst voor middel van castagnettell en de in een kring
onder J'
l
tstinian'
as 11 (703 na Chr.). Later gezeten toeschotlwers door handgeklap de
heettezj Tamatarcha ot
'Tmoetarakan.In de maat aangeven.D e melodie van den fandaugo

llde eeuw was zj de zetel van Russische iseigenaardig,eentoonir en sleepend.Hj bevorsten en van Grieksche bissehoppen, en hoort eigenljk te htlis ln Andalusië,en men
sedert 1349 de verbljfplaatsvan een R.Ka- zingtergeimyroviseerdercoplas(cûuplettenl''
tholieken aartsbisschop.De stad bloeide iude biJ; tlok heett men er de gewoonte.dat de
dagen, toen de Venetianen en Gentlézen er danseres na het eindigen van den dansden
handel dreven, doch kw am Onder de heer- kri
ng rondqaat,Om van elk deromstanders
eene vlugtlge Omhelzing te Ontvangen. D e
schappj derTurken in verval.
Fanal,een Franseh woord,beteekenteen daus zelf bestaat uit bevallige ligehaam sbevuurtoren,eene scheepslantaarn,inzonderheid wegiugen eniseigenlkk nietsandersda'
neen
de groote aan den aclitersteven van het vaam gebarel
zslyl) dat op eene kunstelooze wjze
tuig,- voorts elk vuursignaal,dat d001'ge- de versohlllendetrappen vanvreugdeen smart,
wapende troepen gegeven wordt,alsmede bj van liefde en hartstogtuitdrukt.D edansenden
dag rooksignalen door middel van deze Ot' houden elkander niet vast, m aar bevinden
gene brandstof, die veel rook Ontwikkelt, zich tegeuover elkander: de danser beweegt

zooalsm?s,vochtigebladeren,natstroo?enz. zich rondom de danseres,terwjl deze zich
Fanarloten noemtmen de Grieksohe be- omdraait.Op zjn meestraken zj elkander
woners van het Fanar of Fanal,eene wjk nu en dan aan metde vingertoppen.Tnzondervan Constantinopel,dia van een aldaar aan- heid in Andalusië is detàndangoinden smaak,
wezigen vuurtoron haren naam ontleent.Alcer en vool
'aldeszondagavonds wordthj Overal
bepaald wordt door dien naam eene reeks in de dorpen gedanst.In beschaafde kringen
van aristocratische Grieksche geslachten aan- is hj niet in gebrtlik,en meteenigewjzi-

%eFezen,diebj deverovering van Constan- gingen heeft m en hem Onder den naam van
tlnopel gespaard werden door don woesten

bollro op hettooneelgebragt.

vjand.Later vereenigde zich om diegeslaehFanfani (Piëtro), een uitstekend Italiten een kring van uitstekende Grieken,die aansch letterktlndige en schrjver,geboren in
zich allengs aanzien wisten te verschaffen b!j 1817 te Pistola in Toscana,studeerdein zjne
de Turken. Imm ers sedert het midden der geboortestad in de letteren en wjdde zich

17de eeuw werden tlit deFanariotendedrago- vervolgensaah de beoefening dergeneeskunde.
m ans of vertalers van de Porte gekozen,als- Daarhj echtermeerneiging gevoelde t0tde
mede t0t aan het uitbarsten der Grieksche fraaje letteren! geraakte hj in Onmin met

omwenteling (1822)dehospodarsvanMoldavië
en W alachje.Hierdoorverwierven zj eenbelangrjken invloed op destaatkundigeaangelegenheden van Turkje,en zjvolgdensteeds
een vast staatkundig stelsel. D e Fanarioten

ztjn vader, dle hem eene betrekking als
schrjverbezorgdebj een militairambtenaar.
N0g geen 2 jaar later overleed zjn vader,en
I'
lutjani keerde aanvankeljk t0t de studie
der geneeskunde, later t0t die der letteren

hebben ongetwjfeldveelbjgedragen,om door tert
lg.Negen Jaar later (1843)stichttehj te
het stichten van scholen enz.beschaving en Pistoja het letterktlndig tjdschrift rlticordi
kennis onder de Turken te bevorderen,als- Filologici'',hetwelk grooten bjvalvond.Het
m ede om de lasten der Turken te verligten; werd echter reeds hetvolgendejaargestaakt,
lr als vrjwilliger deelnam
zj werden echterdaarbj mindergeleid door Omdat de redadet
vaderlandsliefde, dan w el door eerztlcht en aan den oorlog derLombardjerstegenOosteneigenbelang,zoodatmen hen besehouwenkan rjk.llt1werd echter gevangen genomen en
a1seene afzonderljkekaste,diezichonderde eerst naar M anttla en vervolgens naar Thereheerschapyj der Turksche zeden Op eene siënstadt in Bohemen gebragt.Zootll'a hj Op
eigenaardlge wjze ontwikl
telt.Bj hetuitbar- vrje voeten was gesteld,verkreeg hj door
sten van den Griekschen vrjheidsoorlog was bemiddeling vall zjlz vriend G'
loberti eene
hunne geestdrift niet groot. 00k weetmen, betrekking bj hetministêrievan Ondttrwjste
datzjzich in Moldavie
-en'
W alachjesc,
huldig Turjn.LaterriepI'ranehlnihem naarFlorence,
maakten aan velerlei knevelarjen.In Onzen alwaarhj btjhet Toscaansche ministêrie eene
tjd hebben zj hun staatkundigen invloed ge- eervolle plaats bekleedde en in 1859 werdhj

heel en al verloren.

e1-t0t bibliothecaris benoemd,w elke betrek-

Fanatism us is de naam :dien men yeeft king hj bj voortdllring vervtllt.Hj schreef:

aan een dweepzieken godsdlenstjver,dle in

7
1Voeabolariodella linguaitaliana(1856)'',-
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DI deportiflologici,
(1858en 1871)',, p0sservazioni suiprimifascicolidella quinta impressionede1vocabolarif
ldellaCrusca(1849)*'Vocabolariodell'usotoscano(1863,2dlnl''
'yvoeabolario dellapronunzia toscana (1863)''!
Iuettel-e pl-ecettive di eccellenti scrittorl
m'
(1871)'7, p'
vot
sie manicre delparlar fiorentino(1870)'' LaPaolina,
;novellailzlingua
iorentina italiana (2dt
2 uitgave 1868)'', -Una Bambola; romanzo per le bambine
(1869)''
Cecco d'Aseoli;racconto storico
del secolo XlV (1870)'5 enz.Voortsgafhj

in het licht: r'
Etruria, studidiflologia,di
litteratura, di pubblica istl-uzione (? di belle
arti (1851 1852, 2 (
1111):-, r1lBorgllini.
.
Giornale difllologiaedilettereitalianaç1863
1865, 3 dll
al'' en ,2Comm ento alla Divilza
Commedia etc.(1866,3 dln,en 12.
t01*
)11@
Fanfare noemtlnen een ltlttiuluuzitàkstlllt,
als krjgsmuziek vool
- trompetten en pauken
gezet'
.Omdathet sehel(t
n luid klinkt?wordt
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wjldeNederlandersmethunnevjanden,de
Ashantjnen, verbonden waren, hebben zj
geenerlei vordering gemaakt in beschaving.
Tot de belaugrjkste plaatsen behooren er
Yankoemasi,Ablah(devoormaligehoofdstad),
Commendah, Annamaboe en '
W innebah. Tn

den oorlog, dien Engeland thans op de k1
1st
van Otlinea
' voert,behoorelzde Fantit0t de

hulptroeptl
n van hetlsritsllle leger;zj staan
elthter als soldaten nittt hoog aangeschrevelz.
Fanti tMal
zfl'edol?f
lenItaliaansehgeneraal?
werd geboren te Carpi op het grondgebied

van Alôdena den zk
lsten Febrtlarj 1806,bezochtde militaire sphûolvan zt
jn vaderland
en zag zieh geplaatst bij (
1e genie.In 1831
nam hj deelaan d()l-t
lvoltltionah-:beweging,
die tttu doelhad?dell llertog van M ôdeuaelz

deOostenri
jkersuitopl
ltl--ltaliuteverdri
ven.
-j
N:t llt,t lalupspf
ledig gpvett
lit bi
j'
Rilnini(25
Alaal-t) ging hi
j mtà
t,zi
jnenledestandersnaar
Aneolla: waar 11i
j zitlllinsttheepteqdol!h hj
een grootspreker wttleens een fazî
faron ge- 'vitll in de handen ttel-Oostenl-tjkers,die hem
noemd en lllufferj llletdtln naam vanfa,
yl
ft
z- naar Kufstein bragten, Dool- tusschenkolust
ronnadebestempeld. Eel4faufareisoûk hd van Frankrtjk herkreeghijM-eldra zjnevrjsignaal t0t den galop,hetwelk bj eene('
ava- heid t
?n begafzich lla,
al-Iuyolz,waarhi
j als
lerie-attaqtle(100rdetronlpetgegeven wordt.
genie-oft
ieier btj del vestingbot
lw werd geBj feesteljke gelegenhedt
m '
wol-den de aan- plaatst.Tl11835 tradlljil'
lSpaanschedienst
w ezigen Ook w el dtlol-eene hoorn-fanfare t0t
stilte uitgenoodigd, zoodl-a itlmand ht)tw oo'
rd
za1voeren.
Fano9doordeR gm eilztm I'anwn Foû-fzfpc.:,
later Colonia Jk/l Faneslrisgenoemd,eenohavenstadenbissehopszetelindeltaliaanseheprovineie Urbino en Pesaro,aan den spoorweg

van BfllogyanaarAnconaenschilderachtigaan

de Adl-iatlsehe Zee en aan den m ond van een
tak (1er Metaul-o gelegen, is goed gebotlw d,
doo1.
*m tlren en graehten omringd,beziteenige

kerken metfraajesl
thilderjen:onderscheidene

en streed dapper tt
lgen de Carlisten.Allengs

klom hj op tntoversteen werdtoegevoegd

aalz dcllgcneralelzstaf.Toelzin 1848 de 0m-

wenteling i11Italiëuitbarstte,keerdehj naax
zjn Vaderland tel-ug en werd bj hetluombardiseh bewind geplaatst a1s een derchefs
btjhetdepartementvan Oorl0g.Toen koning
Karelxd.
//l
e'
rfXilaan vpl
-liet,beschermdc hj
dezen tegen de w oede desvolks,en dievorst
benoemdehem t0tgel
zeraalbj hetSardinisc,
he
leger.Gedurende dtlzveldtogtvan 1849voerde
hj bevelovereene brigadeonderhetOpper-

kloosters,eeu lycéum ,een gym nasium ,eene bevel van generaal R amorino? e11 toen deze
technisc,he sell()ol,eene openbare bibliotheek, terverantwoording geroepen w erd,nam I'attt,
l
een praohtigen sehouwburg,de Overbljt
belel
z lletcommando op zitth overhet geheele corps.
van een Romeinschen triolzlfboog en eenige Na de nederlaag b!jNovalzableefhi
jbtjhet
andele ûtldhedelz. 121. zjl
z ongevêel
- 20000 Sardi
t nistthe leger, m aar werd non-adief. Hj

inwoners,dil)haudeldl'
ijven i1zzjdc engraan. rad t
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Fanöe, eelz Detlstt
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h
i
j
jl
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)(
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z
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,
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ll-sA-i
J
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wederaan hethoofd der zaken gekomenwas,

linr metolievormendgas'zich toch doorver-

werd hj in het.nieuwe kabinet belast met schlllende eigenschappen ondexscheiden,
de portefeuillevan Oorlog en Marine,waarop

en de vervaardiging van eene soortvan glas

zjne benoeming t0t Senator volgde.In die uitkiezelaarde,boorzuur en loodoxyde,w elke
betrekking bevorderde hj de expeditie naar bjzondergeschiktisvoorOptische instrumenden Kerkeljken Staat en ontwikkelde eene ten.OOk zjn boek overseheikundige handverbazende werkzaamheid tex organisatie van grepen vond grooten bjval. Vooral echter
het Italiaansche leger. De Koning benoemde wektehj grootopziendoorzjnehandelwjze,
hem t0t generaal, en toen Rieasoli na den om electriseheverschjnselen voorttebrengen
dood van Caço'ar een nieuw kabinetvormde, door middelvan den magneet.Hj leverde
legde I'
anti zjne betrekking neder.Daarna vervolqens eene reeks van uitmuntende verwerd hj belast methetcommando overhet handellngen (Experimentalresearches, 3 dln
5de militaire degartement teFlorence,waar 1855) over het verband van alle electrische
hj den sdenAprll1865overleed.Hj waseen verschjnselen,en vereenigde zich metArmdapperen.bekwaam militair,die zich tevens ydrtlzw ,om de ontdekking derelectriciteitvan
door zjne vaderlandlievendegezindheden 0n. den stoom dienstbaar te maken aan de wederscheidde.
tenschap.In 1846 wist hj door proeven den
Fantôm e noemtmen eenkunstmatigvrou- invloed aan te toonen van den electrischen
weljk bekken,dat bj het onderwjs in de stroom op de beweging van hetlicht,en hield
verloskunde gebruiktw ordt.
voorts in de Royal Soc
' iety een aantal voor-

Fantuzzi (Antonio),een Italiaanschhout- lezinyen,waarin hj hetdenkbeeldtoelichtte,

en kopergraveur,werd geboxen om streekshet

dat llcht,warmte en electriciteit slechts ver-

jaar1508 te Trente.Hj waseenleerlingvan schillende vormen zjn,waarin dezelfde naParmesano en H'ttyo de Olzr.pi,en nadathj tuurkraoht zich vertoont. In het algem een
aan eerstgenoemde vele hout-enkopergravures bezathj de benjdenswaardigegave, ol
z1de
en 00k teekeningen ontvreem d had,vestigde uitkomsten van wetenschappeljk Onderzoek
hj zich in Frankrjk Onder den naam van duideljk te maken aan een zeer gemengd
Antonio .Dtz Trento en overleed er in 1550.
gehoor.Zjne voorlezingen zjn gedruktonder
Fanum noemden deRomeinen elkeplaats, de titels:pLecttzres on the n0n metallic eledie door den Pontifex aan de goden was ge- me
nts(1853)', - Lecturesonvariousforces
.

wtjd?zelfsdan,wanneererzich geentempel otmatter (1862, 3(reuitqave),,
, eu nIurctuverhlef.O0k de tempel zelf droeg '
%j hen res on lightand ventilatlon (1843)9*.In 1833
dien naam .
werd hj hoogleeraaraan deRoyalInstitution,
Faraday, e0n beroemd Engelsch schei- en van 1829 t0t1842washj werkzaam als
en natuurkundige, was de zoon van een be- lector aan de militaire academie te W o0lhoeftigen smid.Hj werdgeboreù den zlsten wich.Hj overleed te llamptoncourtden24sten
September 1791 te Newington in Surrey en Augustus 1867.

kwam alsleerlingbj een boekbinderteL0n- Faradayxne is de naam van een vlugtig
den.In zjne vrje uren vervaardigde htjeene produet der destillatie van kaoetsjoek. Zj
electriseermachine en dergeljke zaken.Toen kooktreedsbj 33OC.,iskleurloosjvervlieyt
zjn meesterdie voorwerpen liet zien aan ze- bj eene sterke Ontwikkeling van koude, ls
keren Dance, een 1id van.het Royal Institu- geschi
ktteroplossiny vanzwavel,phosphorus
tion, bezorgde deze hem den toegang tût de en kaoetsjoek , verblndt zieh met chloor en
voorlezingen van sirHnmphrey Dary.DeJeug- zoutzuur? en wordt door zwavelzuurbj verdige toehoorder hield getrouweljk aanteeke- warm ing onder hetvormen van zwaveligzuur
ningen van de lessen van dien uitstekenden ontleed.Haar soorteljk gewigtis 0,65.
Faradism us is de naam,die weleensgenatuurkenner, voerde er zjne Opmerkingen
bj en zond hem dlthandschriftmeteen be- geven wordt aan indtldie-eledriciteit (zie onscheiden brief, waarin hj den wenseh open- der Eleetriolteit). De toepassing van deze in
baarde, om in het laboratorium te worden

de geneeskundeïnoemtm en 0ok w e1Faradi-

geplaatst. Dary was verrast door de juiste :JJ/.
opm erkingen van I'
araday en stelde genoeg

Faraö is de naam of lieverde titel,die

vertrouwen op den aanleg en den jvervan in de boeken des Ouden Verbonds wortlttoedien jongeling) om hem t0t zjn assisentte gekend aan de Koningen van Egypte.Hj is
benoem en.Tegen het einde van 1813 verge- volgens som migen afkomstig van het Egyptira (de zoon) en volgens qndezelde hj Dary op eene reis naar het vaste sche woord plt'
land en keerde eerst in 1815 t0t de werk- ren van plt'
uro (de Koning). Bj Hero't
fpfz
d
4.
s
zaamheden van het laboratorium terug. ln

draagt koning, Meneqhtltes Onder wien de

1820 trad hj op als schrjver en verwierf Israëlieten waarschjnljk uitEgyptetrokken,
weldra een beroemden naam doorzjneont- den naam van Ph,eros.
dekkingen op hetgebied dernatuur-en scheiFarce,zie A7fzcAf.
Farel (Wilhelm),een jverigvoorstander
kunde.Daartoebehoorenvooralzjneproeven

over de legéring van staal met edele metalen, - over de verandering van somnlige
gassen,zooalskoolzuur)chloorenz.,in dropvormige vloeistofen,- het vorm en vaiz verschillende vloeibare verbindingen van kobl-

der Zw itsersche H ervorming,geboren in1489

te Gap in Dauphiné,kwam doër zjnomgang

met den geleerden I'
aber t%tz.p'
lflegz,çï.
s reeds
vroeg tot andere godsdienstige tlenkbl-elden

dan de toenmaals heerschende.Hj werd uit
en waterstof,die bj eenegeljkezamenstel- Frankrjk verdreven) en nadat hj te Basel
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Straatsburg en el
ders a1s leeraar wasopye- vestigde hj zich te Madrid,waar hj zich
treden, bragt hj in 1530 de Hpmrormlng wjdde aan de beoefening der wetenschappen
te Neutkhâtel.W eldra ochter werdGenèvehet en den 3den Junj 1649 overleed.Van zjne

middelpunt zjnerwerkzaamheid.Hierverde- w erken, in deSyaanschetaalopgesteld,verdigde hj in Mei1535 de Hervormde leerOp melden wj: rDlscursos morales y yoliticos
zô0'schitterendewjze,datnietalleen aande (1623-1626,9
wdlnl'',- pcommentarlossobre
H ervormde gemeente het houden van open- la Lusiada (1638, 2 dln)'',- rEpitome de
bare godsdienstoefeningen toegestaan, maar lashistoriasPortuguesas(1628 en 1739)'7,
ook door den Raad de llervorming aan- Asia Portuguesa (1666-1675,3 dln)'',genomen werd.Zeerverdiensteljk maaktehj XEuropaPortuguesa(1678-1680,2deuitgavel'',
zich voorts jeyens de zaak der Hervprming - en rAfriea Portuguesa(1681)''.Van zjne
door Calvqn,,dleop eenereisGenèvebezpcht, gedichten, getiteld rFuente de Aganipe, rite overreden om er te bljven. Met dezen mas varias''zjn 4 deelen in hetlichtverbevondhj zichin 1536 teLausanne,waarten
gevol:e van een twistgesprek deW aadtlanders schenen (1644- 1646).00k deze zjn meerendeels in hetSpaansch geschreven,hoewelzich

de nieuwe leeraannamen.W eyenszjn stxjd daarbj 200 sonnetten en 12anderestukjesin
tegen de zedeloosheid der lnwoners va'n het Portugeesch bevinden. Doo1* deze, die
Genève en wegenszjn jveren vooreene ge- van groote dichterljke gaven getuigen, en
strengekerkeljketuchtwerd htjin 1538vexbannen. Hj begaf zich naar Neufchâ
.tel en
bleefaldaar totaan zjn dood in 1565.Inmiddels deed hi
j gedurig reizen,om deHervorm ing uit te breiden.O0k bevond hj zieh in
October 1553 bj deteregtstelling van Serreff
z.
s; hj
J geleidde dezen naar de geregtsplaats
en zeide bj diens laatste wûorden: rziet,
welk eene magt de duivel heett over een

mensch,dien hj beheerseht.''Degesehriften
van Farel zjn niet zeer belangrjk; ztine
kracht wasgelegen in de gloejende improvisatie,waarmede hj de R.Katholieke Kerk
bestreed 0n allen t0t hetaannemen der Her-

door een drietal verhandelingen overdedicht-

kunsthad hj grooten invloed op dePortugé-

sche poëzie.
aYanoè
'l Jsk'/ldrïff.
ç deFcrïc y ksbv:c,eenP0r-

tugeesch geschied- en oudheidkundige. Hj
werd geboren teLissabon in 1580,za4 zich

bevoxderd t0t dodor in de godgeleerdheld,en
bekleedde de betrekking van cantor en cano-

nicuste Evora alwaarhtjden 16denDecember 1655 overleed.Hj schreef:rvarios discursos politicos'', die eigenljk het3dedeel
vormen van zjn gNoticiasde Portugal(1614,
3de uitgave 1791)''. Hierin vindt men eene

merkwaardiçelevensbeschrjvingvan Camoëns.
O

voxming opwekte.Toeh meentmen,datzjn 0k washj eenderschranderstepenningkunoverdreven jver meer na- dan voordeelge- digen van zjn tjd.
daan heettaan de zaak der waarheid.
Farina, zie Ea'
l
t, bepaaldeljk Eaw de
Farera is de naam van een t'
l-aai dal in Oo/twg?c.
het Zwitsersche kanton Graauwbunderland.
Farinati (Paolo),een Italiaansch histoHetneemteen aanvangbj den mond vanhet rieschilder en graveur,geboren te Verona in
dalvan Scham s en strekt zich uitindenvorm 1524,waseorsteen l
eerling van Gloï
jnoen
an afstalld van 4 tlren Badile, later van Titiaan en Giorgione, en
eener enge
gaans.
Alenkloofoveret
vindt (:
r velerlei m erkwaardige overleed inzjnegebgorteplaatsin 1606.Zjne
delfstoffen? vool*
al zilvel
-houdenden loodglans teekening isnietzeercorred en zjn coloriet,
en jzergllmmer.De Averserbach vormter3 ver van levendig, maar hj munt uit door
watervallen: een der fraaiste van deze is bj zjne pxachtige eompositie, welke getuigenis
het dorp Farera te vinden.
geeftvan eene rjke verbeelding.Hj was een
Farew ell(Kaap)iseen voorgebergteaan voorlooper van Paul Veronese, en t0tzjne
de zuidptmt van Groenland. Het ligt op voornaamste stukken behooren pD e w onder59049:N .B.
bare spjziging''en pDe doop van Christus''1
Faria y Sousa.onder dezen naam Ver- beide te Verona. - Zjn zotm en leerling
melden wj:
H orazio overtrof hem in corredheid van teezvanoël Ftzritzy Sozf:l, een gesehiedsehrj- kening en werkte voor 'toverige in de manier
ver en leerdichter.Htjwerdgeborenden18den van zjn vader,zoodat men beider kunstwerMaart 1590 tr Souto in Poxtugaluit een oud ken nayuweljksonderscheiden kan.
geslachtt bezocht reeds vroeg de universiteit
Farlnglli(Car10),zie Brosehi.
te Braga, waar hj zulke uitstt
okerlde vorde- Farinl (LuigiCarlo),eenItaliaansch staatsringen m aakte in de taal-en letterkunde,dat man en schxjver,geboxenteRussiinRgmagna
debissehop van Oporto den l4-jarigen jonge- den 22sten October 1812,studeerde teBologna
ling aan zjne dienstverbond en voorzjne in de geneeskunde en w asvervolgenyalsarts
verdere ontw ikkeling zorgde,Iuiefde t0t eene werkzaam te Ravt
mna en in zjne geboortebevallige maagd ontvonkte het dichtvuur in plaats.Dof
)r zjne deelneming aan de staatziJ*n halbe
zong
haar
o
nde
r
den
naam
t; hj
kundige bewegingen van1841wektehjjkwade
van Albania en huwdemethaarin 1613.Hj vexmoedens bj de Pauseljke policieen Ontbegaf zich voorts naar Aladrid,dochdaarzich ving in 1843 van generaal Amat bevel,om
hier geene gelegenheid aanbood,Om vooruit hetlandteverlaton.Hjbegafzich naarT0ste komel
z.
,keerde h!Jllaar Pol'
tugal terug.In cana en tflen hem o0k hiereene verbljf1691 bezocht hj Rome en wekte doorzjne plaatsontzegd werd- vervolgt
msnaarParjs.
uitgebreide kennis de verwondering van paus W eldxa echter,door hetheimw ee naarItalië
Urban'
us VIII en van vele geleerden.D aarna bevangen,keerdehj derwaartsterugentoefde

40

FARINI- FARNESE.

te handhaven, maar sterke inspanning des
geestes bragt hem in Maart 1863 t0t eene
onherstelbare krankzinnigheid. Hj overleed
te Quarto bj Genua den lstenAugustus1866.
amnestie en vestigde zich teosimoalsgeneesFarm noemt men in Engeland 00110 g0beer,en toen in 1848 een hervormingsgezind huurde hoeve met hare gronden engebouwen.
xninistérie te Rome het bewind aanvaardde! M en meent, dat die naam afkomstig is van

bj afwisselingte Lucca en teFlorence,waar
hj omgang had met de hervormingsgezinde
partj.Nadat Pi'
lu IX den Pauseljken stoel
beklommen had, maakte hjgebruik van de

werd hj geplaatstalsonderstaatssecretarisbj
Gaetano AdccFzi,minister van Binnenlandsche
Zaken.Bj het aftreden van dit ministérie,
legde hj evenwel zjne betrekking neder,
W aarna de Paus hem belastte met eene vertrouweljkezending naarkoninqXarelAlbert.

het Angelsaksische woord fearme ot'feorme,
dat lerensmiddelen beteekent;immers depachters betaalden aanvankeljk deverschuldigde
huur in voortbrengselen van den bodem ,eerstna de 12deeeuw ingeld.Aandenpachter
en ook welaan den landbouwor in het alge-

Na de nederlaag van het Itallaansche leger meen geeft men den naam vanJarmer.In
en het sluiten van den wapenstilstand van Amerika is deze een landbouwer? die zelf

Milaan keerde hj naar Rome terug en werd eigenaar is van den grond,dien hj bebouwt.
er doorzjnegeboorteplaatsafgevaardigdnaar
Farm ings-lsland is de naam van een
het Parlement.Onder Pellegrino .
Aoq
st
siwerd

eiland, dat ten noorden Van de Sandwich-

hj weder geplaatst bj het ministérie van eilanden in de Stille Zee gelegen is Op 40O

Binnenlandsche Zaken en belastmetde aan- 49'N.B.en 159020'W .L.van Greenwich.
gelegenheden van volksgezondheid en gevan- H et is den 8sten Februal'
j 1861eenebezitting
genissen, - on 0ok na het vermoorden van der Britsche kroon verklaard.

arnabius 0en
laatstgenoemden staatsman behield hj zjne Farnabe (Thomas) 0j*I'
betrekking. Eersttoen de Gemeenebestgeziu- Engelsch taalkundige, geboren te Londen in
den de overhand behielden, begaf hj: de 1575! studeerde te Oxtbrd, voegde zich in
voorstandefvan denconstitutionélenregenngs- SpanlebjdeordederJezuïeten,diehjeehter
vorm , zich naar Toscana.Nadat Rome door weldra verliet, vergezelde I'raneis Drake en
cztl/fix.:in 15:5 ophunnereizen,diende
de Franschen ingenomen was, keerde hj Joltn A '
terug naarzjnevoormalige betrekking,doeh in de Nederlanden als soldaat,zwierf onder
werdweldradoordedweepziekepriesterpartj een aangenom en naam ovexalrond,envestigde
verwjderd.Nu vestigdehj zich teTurjnen zich eindeli
jk te Martock in hetgraafschap
gaf er, op raad van d'Azeglio,het satyrieke Somerset?alwaar htjeene Latjnscheschool
blad nLa Frusta''in het licht.Voorts was stichtte.In 1636 betrok hj een klein landhj medewerker aan den pResorgimento''1en goed bj Londen.Beschuldigdvan deelneming
gafin 1850 zjne pstoria dello stato Romano aan een opstand tengt
lnstevan KarelS werd
dal anno 1814 al 1850''in het licht,waarin hj i
n de gevangenis yeworpen en Overleed
hj de xevolutionaire partj evçnmin spaarde aldaar den 12den Junj 1647.Men heeftvan
a1s de react
ionaire.De Koning van Sardinië hem goede uitgaven van onderscheidene Labenoemde hem in 1850 t0tminlstervan Open- tjnsche schrjvers.
baar Onderwtjs,doch na verloop van 9 maan- Farnese is de naam van een vorsteljk
den deed hj afstand van zjne portefeuille. Italiaansch geslacht, w aarvan reedsm elding
De Koning voegde hem daarna bj degezond- gemaaktw ordtin hetm idden der 13deeeuw .
heidscommissie, en Inamini ondersteunde in H et evenzoo genoem dekasteelligtten zuiden
hetParlementmetden meesten jverde staat- van hetm eervan Bolsena.Ditgeslachtschonk
kunde van graaf Cavowr.Hiertoe stichtte hj aan de Kerk en aan de Florentjnsehe Repuhet dagblad pIl Piemonte'' en schreef een bliek onderseheidene dapperekrjgslieden.Tot
vervolg op de pGeschiedenis van Italië''van dezebehoorde PiltroFarnese,aanvoerdervan
Botta.Gedurende de gebeurtenissen van 1859 het Florentjnsche leger tegen Pisa,en overbegaf hj zich als agent van Caronr naar leden in 1363.De grootheid van ditgeslacht
Parma en M ödena,en w erd er na den Vrede dagteekentvooralvan AlensandroFtz'
rzzesd,die
vanVillafrancat0tdidatorgekozen.Hjzorgde onder den naam van P altl'tbs 1II den Pauseer voor de invoerinq derSardinische wetten ljken zetelbeklom.Dezeverhiefzjnonechten
en nam allevoorbereldendemaatrerelen voor zoonyPiltro .
fafùi,t0thertog ran Castroe1t
deannexatie.Zjnevjandenbeschuldlgdenhem Aozdcwlïolc en in 1545 t0t hertog ran Tcg-elc
van hoogmoed en jdelheid,alsmede van toe- en Tïccez?zg. De gewelddadigheid en de lOsgevendheidjegensdeaanhangersvanM azzini bandige levenswjs van Piltro .
Az.
t
# verooren jegenshetvolk.Na deannexatiebelastte zaakten eene zamenzwering van OnderscheiCavo'
ar hem met de portefeuille van Binnen- dene edelen, die gestetlnd werden doorI'
erlandsche Zaken, die hj echter in Junj rante Gpzlzcpc, stadhouder van Karel V te
1861, bj het optreden van Rieâsoli,neder- M ilaan.De hertog werd het slagtoffer dier
legde. Daarna werd hem eene zending naar zamenspanni
ng 0y denlodenSeytember1547,
Duitschland toevertrouwd,waarschjnljk om en Gonzaga nam ln naam desK elzersPiacenza
aldaar heterkennen van hetkoningrjkItalië in bezit. - Voorts vermelden wj Oitavio
te bevorderen.Na hetaftreden van hetminis- Ftvzlddd,een zoon van Pilteof'
lfi./engeboren
térie Ratazziin December 1868 werd hjonder in 1520.Bj den dood zjns vaders bevond hj
zeer moejeljke omstandigheden a1s eerste zich bj Paul'
tbsIII te Perugia.W é1betoonde
m inister het hoofd van een nieuw kabinet. Parma zich bereid Om hem te ontvangen
,
Metkrachtzochthj destaatkundevanCanour doch hj was te zwak om Piacenza aan te
.
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tasten,zoodathj met Gonzaya eene overeen- moed en eigenliefde. Hartstogteljk beminde
komst moestsluiten.PausJ'
tbliusIIIherstelde hj de krjgsdienst,hoewelzjnezwaarljvighem in het bezit van laatstgenoemd gebied heid hem hiervoor weinig geschiktheid verenbenoemdehem zelfst0tgonfalonière(vaan- leende. Hj voerde oorlog tegen paus Urs Vll,om dat deze beslag gelegd had op
deldrager)derKerk?doch dool'een verbond, ltzz?ff.
stamhetwelk hj slootmetHendrik 11 vanFrank- het hertogdom Castro. De laatste af'
rjkj haalde hj zich hetongenoegen op den melingenvanditgeslaoht,nameljkRannzioIL,
hals van den Paus e1z van den Keizer.Na I'
raneeseo en Antonio (overleden den zosten
verloop van 2 jaar echter werd de goede Januartj 1731), verdienen naauweljks eene
verstandhouding hersteld.Zjnegemalin Mar- vernlelding. Na den tlood van laatstgenoemde
.g
tvd//ztzran Tt
zozlc bewerkte ztjneverzoening vervielllet hertogdom Parma aan dolz Carlos,
met het Huisran Oostenrqk,waarnahj ge- El
denizazbo
otnFa
varnnePh
ilkplts11vanSpanjeenvan
durende 30 jaareenongestoordenvredegenoot,
etl
se(zleOnderParma).
Dtlnaam I'
arlîesestaat in verband m et been in 1585 overleed.- Hj werd opgevolgd
door zjn Oudsten zoon Alessandro Ftrrz
3dt
se, roem de kunstgew rochten.H etpaleisFarnese,
geboren in 1546. Deze,voordekrljgsdienst dool- Paltl'tts 1IL reeds vôör het aansraarden
opgevoed, streed Onder het ogperbevelvan der Pauseltjlte waardigheid naar hetontwerp
zjn .00m don Jan '
t
ltzzà Oostenrq)k in 1574 bj van Antonio da Ranyallo gesticht,vormteen
Lepanto tegen de Turken en volgde daarna geljkzjdig vierltantaan het Farnese-plt
lin te
als luitenant-generaal zjne moeder naar de ltome.Hetw erd voltood dthol-M ielteleA ngelo
en
Gi
ac
o
mo
del
l
a
.
#o9
/
t
T
.
Het
bt
l
hoor
t
t
0t
de
Nederlanden, waar hj den 3lsten Januarj
1578 bj Gemblollrs de zegepraalOp de Geu- fkaaiste paleizen te Rom e.Na het uitsterven
arnesevervielhetaan K azen hielp bevechten.Hj werd vervolgensde van het geslacht I'
opvolger van d0n Jan a'
ls landvoogd der Ne- relIII,koning van Napels,en in 1861 werd
derlandsche gewesten, bekleedde die betrek- het betrokken (
1001
- den verjaagden vorst
king gedurende ;Jaar,behaalde daarin eene I'rans II. De antieke beeldel), w eleer de
reeks van roemrjkeoverwinningen,en Onder- roem vanditpaleis,bevindenzichthansm eestal
scheidde zich door schranderheid en moed, in het muséum te Napels.l'
lflogst merkwaarvooral bj de belegering van Oudenaarde en dig is de gaanderj m0tde h-esco'
s van .
a
1.
z
'î'3ïbj die van Antwerpen.l1j werdriddervan bale Cïvt
zcci?hetbelangrjkstekunstwerk val
z
het Gulden Vlies?doch diep krenktehem het dezen beroemdelz sehilder,voorstellingen bem islukkenvandeexpeditiederArmada,w aarna vattende van den triomfvan Bacchttsen -d.rio0k zjne aanslagen op Bergen-op-zoom en adne)van de Offerande van P an,vau Anrora
Tholen schipbreuk leden.Philips 11 riep hem en Cephalns)van descllaking van Ganymldes,
dientengevolge naar Spanje,en na zjn terug- van L'ltna en Evtdymion enz. Voorts heelt
keer in de Nederlanden werd htj belast m en de Fagmesina,(1e11e tkaaie,dflol*Peruzzi
m et het Opperbevel over de troepen,bestem d tttnbehoevevan AyostinoCA/Cgebouwdevilla

om bjstand te bieden aan de R.Katholieken
in Frankrjk.AldaarnoodzpaktehjHendrikIV
om het beleg van Partjs Op te breken.Hj
kreeg eehter weinig ondersteuning,zoodat hj
vool
- de overmagt van dion Vorstde wjk
moest nemel
z. Nadat hj bj Caudebec een

in Trastevere,desgeljks het eigendom van
den voormaligen Kolling van Napels.Zj is
bovenalberoemd dotll
-de fresco'
svan Rafaël.

Aan het gewelf der grtlote zaalaanschotlwt
m en de geschiedenis van P syclté,en in eene
andere zaal eene Ga,l(Tth(1a., dool-Tritons en
schot in den arm ontvangel) had, begafhj Nymphen om stuw d.V oorts heef'tmen erfreszich naar Spa ter herstelling zjner gezond- co's van loernzzi, del W'îozzlio en Rodoma, als-

heid )daanla naar lsl'
tlsst'l,en eindeljk naar nlede een uitmuntenden metkrjtgeteekenden
Utrecht, waarhj volgensvelervermoet
len k0p vall Al-ieltele Anyelo. De Farnesische
ten gevolge van vergif?hem op lastvan Plti- l'
lfizzezkop den Palatjnsct
hen heuvel,waarzich
Jïp?.s 11 toegedielzd

den 3den December1592

overleed. Hj was tevens een sluw staatsman,
die den band verscheurde,welke deZuideljke
en Noordeljke Nederlanden vereenigde.O0k
verzekertmen,dathjBalthazarGerardsheefl

w eleer de paleizen van T'lberi'u's, Callynla en
de Flaœiussen verhieven? zjn eenige Jaren

gcleden doorNtpoleonIIIaangekocht,- en

de Overleden Kelzer heeft er m erkwaardige
opgravingen laten doen.
aangespoord Om prins W illem I te vel'mool'Onder de vroegervermeldeantiekebeelden,
den. - Htj werd opgevolgd door zjn oud- afkom stig van het geslacht Farnese, maar
sten zoon Rannzio I Fcrpeye, geborelz in sedert1786in hetmuséum teNapelsgeplaatst,
1569 e1z overleden in 1622. Deze w as een heet
t men er 2, die n0y a1tjd den naam
rlzw , somber en hebzuchtig vorst. De adel dragen van den voormallgen bezitter. M en

was teregtmisnoegd over zjn bestuur,maar vindternameljk in deeersteplaatsden Stier
hj maakte (laarvan gebruik )Om dehootklen van Farnese, eeno reusatthtige groep in mar?zder aanzienljkste geslaehten van eenezamen- m er, het w erk van Apollonius en van T'J'
zw ering te betichten, hen Op het sehavot te riselts vau Trallesin Klein-Azië,kunstenaars?
brengen e1z hunne goederen zich t0e te eige- die vermoedeljk t0t de school van Rhodlts
nen (1612).- Zjn zoon en opvolger Odo- behoorden en in de 3deeeuw vöör Chr.leefardo Fcrzzds.:, geboren den 23sten April 1612 den.Zj stelt voor,lzoe Zetltns en Ampltion
en overleden den 12den September1646,bezat eene zekere Dircew egensm ishandeling?hunne
groote talenten en onderscheidde zich door m 00d01* aallgodaalà) aal'
l d0 l101*0nS Vall 0e11
zjnewelsprekendheid,maarvooraldoorhoog- w ilden stier binden. Reeds Plinlns m aakt er
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gewag van,dat deze groep naar Rome werd

overgebragt,waar zj eerst de boekerj van
Asini'
ts Tpllitl en vervolgens de baden van
Caracalla versierde.In 1546 werd zj teruggevonden en hersteld. Het andere kullstgewrochttdesgeljksbtide baden vau Caraealla

hierop uitloopende Rua da Rainha en eenige
andere straten,die t0t de schooustegedeelten

behooren, zjn de huizen erOnaanzienljk en
veelal, naar Moorsts
he wjze,van tralieven-

sters voorzien. op het hoogste puntverhett
zich het oude kasteel) een indrukwekkend
opgedolven, is de Hlreules 'ptzzlI'
avnese, een gebouw.M eflheeit eronderscheidenekerken,
reusachtig marmeren standbeeld)door Gl
feon een klooster, een theologisch seminarium en
naar een gewrooht van Lysippîbs vervaardlgd. eene militaire sehool.D ehaven isruim ,maar
Hetgeett de voorstelling van een verm oeiden wegens verzanding moejeljk te genaken;
held,die,Op den knods geleund,een oogela- toch w ordt er een levendige handelgedreven

blik uitrust;zjn spieren en aderen zjn n0g metzuideljkevruchten.

gezw ollen elz het ter aarde geneigd gelaat
Faro di M essina is de naam Van 0en0
vertoont eene uitdrukking van droefgeestig- zeeëngte tusschen Napelsen Sicil
ië.Zj l00?t
heid.De ééne hand rustop den rug en houdt van Capo di .Pdl0:.t? aan de kust van Sicillë
een appelder H esperiden omvat,
t0t aan Capo dell x4z'
zp,i aan de kust van

Faro ,pharo Of pl
tarao is de naam van
een hazardspel, afltomstig van een koning
uit het kaartspel, die alzoo geheeten werd.
M en speelt hetm et een v0lspelvan 52 kaarten.Eén der spelers is bankier,en de overige

Napels. De eigenljke Straat van Messina

echter is gelegen tusschen deze stad en-Cap0
di Peloro, en wegens hare maalstroomen bexucht.Vol
gens deze Straat onderscheiddemen

het Regno t
5 q'
aà del Flro (het koningrjk

z
jn pointellrs.Elke yointeur heetl een blad Napels,aan dezezjdederStraat)enhetRegno
véör zich, waarop zlch 13 kaarten - van #i là delfaro (het rjk aan de overzjde of
aas t0t koning

bevinden.De bankier legt heteiland Sicilië).
zjne kas - de bank - Op de tafblen be- Faröer (De) of Schapen-eilanden, eene
paalt den laagsten inzet (point),van welken eilandengroep in den Atlantiseken oceaan en

de pointeurs t0t hetbedrag der geheele bank t0t de kroon van D enem arken behoorend,
kunnen opklimm en. Dit laatste w ordt door liggen 70 geogr. m i
j1 ten zuidoosten van
de w oorden rVa banque!''aangeduid.H ierop Ilsland en 40 geogr. mjl ten noordwesten
Va
l
l
'
de
She
t
l
a
nds
e
i
l
anden, en vorm en 22
meleext de bankier zjne kaarten,laat afnem en en doetzien,welke de onderste is.Nu rotsachtige eilanden, van w elke 17 bewoond
zetten de pointeurs eene s0m op eene der op zjn.Zj bezitten eene oppervlaktevan 24 E)
hun blad aanwezige kaarten,- en de ban- geogr.mjlçn en eenebevol
kinqvanomstreeks
kier keert aehtereenvolgens de bovenste 2 10000 inwoners.Debergen ztln er zeersteil
kaarten van zjn spelom en leqt ze of de en verhefen zich t0t eene hoogte van 300
tafel. De eerste van die kaarten ls voor den t0t 350 Ned.e1.H etgrootsteeiland isStrömö
bankier, en de tweede voor de pointetlrs,
(51/, (
n geogr.mjlen3000inwoners),hierverdat wi1 zeggen,de bankier wint alde geld- rjstdeSkalingefjeld?- hierligtdehoofdplaats
sommen, gezet op dergeljke kaarten als de Thorshavn, - en hler vindt m en eene goede
eerste zonder onderscheid van klet
lr,terwjl haven2W estm anshavn genaamd.Anderemerkde pointeurs het bedrag w innen, door hen waardlge eilanden zjn Oesterö (6 L geogr.

gezet op dergeljke kaarten als de tweede.ls mjlen en 2500 inwoners) metdenSlattaretind
de 2de kaart eene dergeljke kaart a1s de (840 Ned.elhoog)elzdehavenKongshavn,eerste,dan is hethalve bedrag voor den ban- Syderö en Vaagö (elk 3 (E) geogr.mjlen,kier, en ook de eerste kaart van het laatste Sandöen Bordö (elk 2 I
D geogr.mjlen),alle
tw eetalisten voordeelevan den bankier.Alen met steile oevers en diep ingesneden baajen.
kan het afnemen van 2 kaarten - de co'up - Het kl
imaatiser- tussehen 611/.en 62h
/:0
26 maalherhalen,en men geeftaan dat26-tal N.
B.- zeergematigd,maartevenszoovochtig,
afnem ingen den naam van taille.Deze is de dat m en er tegen eé
'n helderen dag 3 mistige
algem eene loop van het faro-spelt datechter dagen heett.D e w inter is er zelfs zoo zacht,
niet overal op de dezelfde wjze gespeeld dat ook dan de paarden en schapen in de
w ordt.- Erbestaatook eene zeerverm aarde weide bljven, de sneeuw er zelden langer

Belgische biersoort, die den naam vanfaro dan 8 dagen bljft liggenq en de fjorden er
draagt.
bjna nooit digtvriezen.M'al
'me zeestroomen
Faro is de naam van de hoofdstad der zjn hiervandeOorzaak.DegemiddeldezomerPortugéscheprovincie Algarve.Zj isdezetel w axmte is er echttar ook slechts 10OC. D e
van een bisschop, telt 10000 inwoners, en bodem is er steenachtigqdââr,waareenkleed
ligt ten westnoordw esten van de zuidpunt van teelaarde hem bedekt,ishj zeervruchtdes Koningrjksaan dehellingvaneenheuvel, baar en levertyerst,mangelwortelsen aardop den achtergond van eene doormoerassiye appelen. Men vlndter 583 soorten van plan-

en zandige ellanden omgeven baai? w aarln ten, en onder dozen 270 zigtbaar-bloejende.
de Ri0 Fermoso zit!h uitstort.De stad heett Stormen verhinderen erden groeiderboomen,
een bevallig en n0g al nieuw voorkomen, doch men vindt er voldoende brandstof in

daar zj in 1596 d00rde Engelsehen verbrand turf, steenkolen , drjfhout en wier.Het vee
enin 1755d00reeneaardbevinggedeetteljkver- is er klèin, maar de paarden zjn zeer sterk

w oest en telkensw ederopgebouwdwerd.Met en loopen snel.M erkwaardig is er de Vogelsuitzondering evenwelvan dePraçadaRainha, berg ot'de kloof bj W estmans,nameljk 25
een fraaiplein bj de haven,alsmede van de vogelklippen in eene havenjdie doorrotsen
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ter hoogte van 300 Ned.el omgeven is.Dui- Norfolk. De Geconfedereerden maakten zich
zende zeevogels Eadderen er rond en doen van haar m eester, en I'arragnt stelde zich

er in die sombere klooi'hun gelkrjsoh hooren. ter bescltikking van de Noordeljktm.Deze
De inwonersdezereila.
udenzjnlkratùhtige, belastten hem methetOpperbevel eenerexpe-

-

brave,dienstvaardige liedelz en tevellshoogst ditie naar New-oi
-leans. Alet eene vlof)t van
eenvoudig in ht
mne leveuswjze.Zj spreken 5 stoonlkorvetten, 16 kanonneerbooten , 21
een Noorschen tougval, dotsh in de sllllool mortiersohepen en een gl*ootaalltaltransporten de kerk is erhet Deenstth in gebrtlik.De vaarttligen stak hj in Februarj 1862in zee.

belangrjkste bronnen van bestaan zjn erde Hj ontzdte tbrt,Pickens!veroverde Pensaveeteelt, devisscherj,hetvangen van voge- eola (eenehaven van Florlda)en opendeden
len en hetverzamelen van dons.H etschaakbord verschaft er eene geliefdltoosde uitspanning aan mannen en vrouwen. Volgens de
wetvan 15 April 1854 hebben deze eilanden

18den Aprilhetbom bardem enttegen de forten
Jackson en St. Philipp.In weerwilvan het

vutlr der batterjen tbrceerde hj den 26sten
April.met5 korvetten en 9 kanonneerbooten

een eigyn bestuur van 18 leden, aan wier de vaart naar New.Orleaus, hetwelk dienhoofd zlch de ambtman en de proostbevinden. tengevolge weldra door de landingstroepen

Zj zjn Ondergesthil
kt aan del
zstitls-ambtman werd bezet. Daarna maakte hj zieh gereed,

van Kogenhagen enaan denbisschopvanSee- om de vaart op de Boven-Alississippi, die

land. Nlettemin hebben zj te Thorshavn eën door de Geconfedereerden versperdw as,weder
am btman, een landvoogd, die tevens hoot'd vrj te maken.Dit gelukte hem ?doordien htj,
is der politie en openbaar aanklager, een van de landzjde ondersteund door degenesörenskriver (gezworen sehrjver)en 6syssel- raals Grant en Banks, de tbrten Vicksburg
m annen voor even zoovele eilanden. De en Port-lludson overweldigde. Zjn schitteeit was het veroverell van Alobile.
eenige stad dier eilandengroey isThorshavn rendst t'

op Ström ö met Ongeveer 1000 lnwoners,eene Hoew el de haven goed versterkt, van torgoed versterkte haven en eene middelbare pedo's voorzien en door een talrjk garnizoen

school. De Faröer, aanvankeljk I'
t
ireyjar verdedigd word) voer hj met 9 houten

schroeFregatten, 10 kanonneerbooten en 8
gepantserde schepen, te zamen 231 stukken
tellende, de haven binnen)en wistzich met
Farquhar (G(!0rge)teen Engelschtooneel- sleehts 4000 man landingstroepen m eesterte
dichter, geboren in 1678 te Londonderry in maken van de stad. D ientengevolge beIerland,studeerde te D ublin en volgde daarna noemde het Congrès hem t0t admiraal.Toen
genaamd, werden in de 9de eeuw door de
Noren in bezit gelzomen en kwamen in 1380
aan de kroon van Denemarken.

zjne neiging tothet tooneel,eerst alsacteur,
totdat hj een van zjne medespelers eene
gevaarljke wond toebragt? en daarna als
tooneelschrjver. De beste van zjne 8 bljspelen zjn p'
rhe constant couple (1700):' -

hj in de jaren 1867- 1868 met een eskader

de voornaamste.havens van Etlropa bezocht,

werd hj overalmetde meeste onderscheiding
bejegend.Na zjn terugkeer in deVereenigde

Staten maakte eene hartziekte den 14den AuThe incpnstant'' - en rrrhe reeruiting gustus 1870 een einde aan zjn leven.
oëcer'') - en llet allerbeste is rrrhe beaux'
Fars of I'
arsintan, het oude Parsisteen
stratagem'',datweinigedagen voorzjn dood gewest van Perzië, grenst ten zuidw esten
metgrooten bjvalwerd Opgevoerd.Hj over- aall de Perzistthe G0lt',ten noordwesten aan

leedden 22stenMei1707.Zjnestukl
telzOnder- de provinoiën Choesistan en Irak-Adsjemi,
seheiden zich door eomisehe kraeht? door
eene gelukkige vinding en door eene gem ak-

ten noordoosten aan Koehistan, ten oosten
aan Kerman en ten zuiden aan de bezittingen
keljke dialoog. Daarentegen ontbreekt er van den Imam van M ascate.Het is door de
stheid van karakterteekening, en ook natuur in een aantalafzonderljke deelen ge*i
#ui
de kieschheid laat te wenschen over. Zjne splitst. Langs de Perzische Golf strekt het
gezamenljke werken beleefden in 1772 eene zandige en leemige kustland zich uit,w aar
lfldeuitgave,en zjne bljspelen zjn in 1849 zich, behalve hier en daar eene groep palm op nieuw uitgegeven door Leiyh Ahzàf.
boomen, geen spoor van plantengroei ver-

Farragut (David Glascoe), een Noord- toont,zoodathetden naam draagtvan Des
jfiyft
zoz (MToestland) of Germesir (W armoord),
Decenlber 1801 bj Knoxville in den staat Daarachter begint de bodem te rjzèn,zoodat
Amerikaansch adm iraal, geboren den 17den

Tenessee,kwam reeds op gjarigen leettjd
in dienst bj de marine,nam deel aan het
geveeht bj Valparaiso en werd in 1820 luitenant.Eenige tjd washjwerkzaam in eene
betrekking aan de oorlogshaven te Norlblk
in Virginia, werd daarna commandant van
de kannonneerboot 1)Natehez''en verwisselde

menweldraTenyistan(hetluandderbergpassen),
daarna Serdesir (hetKoude land)en eindeljk
de hoogvlakte van Perzië bereikt. De ter-

rassen zjn doorhooge,vaak ontoegankell e

bergketens geseheiden,w aar slechtsamandel-

en tamarindebosohjes den boomgroei vertegenw oordigen. D e hoogvlakten,tusschen die

die vemrolrens met een grooteren bodem. bergketens gelegen,ztjn 4t0t24 geogr.mjl
Nadat hj ln 1854 t0t commandant van de lang, doch zelden meer dan 2 geogr. mjl
oorlogshaven Mare.lsland in Calitbrnië en in breed. Zj zjn veelalbovallig en vruchtbaar,
het volgel
zde Jaar t0tkapitein benoemd was,
werd hj in 1858 met het bevel over de
XBrookljn'' belast. Toen de burgeroorlog
uitbarstte, was hj kapitein in de haven te

met grazige weiden getooid en hier en daar
mild besproeid. Het meest-beroem de dal is

dat van Sjabbevan,hetwelk doorArabische
en Perzische diehters als een paradjs wordt
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geprezen. De bodem is er over eene uitge-

ten zuidoosten van Shirazl
laandenvoeteener
strektheid van velemjlen meteen tapjtvan woeste bergketen, maartevens in eene wèlnarcissen bedekt, - de helling der bergen bebouwdevlaktetusschenboomgaarden,rozenmetbosschen bekleed,diemetwjn-en oot
'
t- boschjes, cypressen-en platanengroepen.Zj
gaarden afwisselen. De voornaam ste rivier is heeft intusschen een arm oedig voorkomen,is
er de Tab of Zab;zj ontstaatdoorde ver- in lengte en breedte ongeveergeljk aan Shieeniging van 2 rivieren en vormt Over een raz en telt 18000 inwoners, die kostbare
zekeren afbtand de noordwesteljke grenzen zjden en metj'
oud gestikte stoffen leveren.
van dit gebied. Bj Zeitoen is haar water In de tuinen vlndt men er de vruchten der
nog zoet,maar verder naar beneden brak en koude en w arme landen.

onbruikbaar. De kleinere rivieren zjn ge- Fasant of fesant is de naam van een
deelteljk metnaptha ofmetzwavelvermengd. vogelgeslaeht(PhasianusL.4van deordeder

Op de hoogvlakteis de Koer,0ok Bendemir hoenderaehtigevogelsenvan defàm iliederPha-

genaamd,debelangrjksterivier.Harèwateren sianidae.Het Omvat slanke,sierljke vogels
woxden gedeelteljk t0t besproejing aange- m et een gladden ofgekuifzen kop,diegedeelwend) terwtil het overbljvend gedeelte zich teljk naaktis,en meteen staart,dieuit16

uitstort in het zoute meer Bachtegan. Een of 18spitstoeloopende,dakpanvorm igelkander
dergeljk meer, hoewel kleiner en Maloejah dekkende staartvederen bestaat. De mannegenaamd:ligtten zuidoosten van Shiraz.Het tjes dragen aan depooten sporen,welkebj
klimaat ls er, naar gelang der hoogte valz dewjt
jesOntbreken.O0k zjn eerstgenoemde
den bodem , zeer verschillend. omtrent het mettkaajekleuren getooid,terwjldewjles
aantal inwoners bestaan geene voldoende 0p- donkere vederen dragen.Zj bewonen in troegaven; het land is intusschen zeer sehaars pen - eenige hennen meteen haan - d00rbevolkt. Op de terrassen wonen Oorlogzuch- gaans delz zoom der woudtln, vliegen zeltige stammen. Vele kleine plaatsen bestaan den,en loopen metOpgerigten hals,terwjl
er uit het kasteel van een stamhoofd en zj inseeten en slakken zoeken.Hetvaderland
eenige w oningen van vazallen.De voornaam- dezer vogels is het vasteland van Azië.De

ste steden deslandszjn Shiraz en dehaven zilverfasant(Ph.nycthemertlsL.4isbjnaeene
Aboesjir. Andere,die te voren zeerbloeiden, N ed. el lang, en ruim de helft dezer lengte
zooals Firoezabad, Darabgerd,Soerma,Fasa w ordt door den staart ingenom en.D e Om trek

enz.,zjn tllansin verval.
Fars was w eleer het m iddelplm t van h0t
Perzischerjk,zoodatmen ernog veleoverbljfselen aantreftvan voormalige grootheid,
zooals de bouwvallenvan Persépolis(bj Istachar), die bj Moerghab,die van Sjachpoer

der Oogen is rood en metwratten bezet;zj
zjn van onderen zwartofglinsterend donkerblaatlw en van boven w it van kleur m et
ftinezwartestrepenlanrsde randendervede-

ren, en de lancetvormlge borstvederen zjn
aan debenedenzjdezwart,aan debovenzjde
enz. Dit land is de wieg der olltle Perzent wit.De snavelislichtgeel,endepooten zjn
en het eigenljke vaderland val Cpws.Zie rood.Hetwjfjeisvanbovengeelaohtigbruin,
voorts onder P erziè'.
en van onderen grjsachtig brlin metdonkere,
Farsan-eilanden (De) is de naam van gebrokene dwarsljnen. Deze vogel is uit
eeneeilandengroep
in de Roode Zee
aan de kust van
Yem en tegenover

China afkomstig.
De goudfasant

-

kaap Dslesan.Het

bestaat uit de 2
grootere eilanden
Farsan-Kebir en
Farsan-segir,door
eenaantalkleinere
eilanden om stuwd.
Op de grootere

(Ph.pidusL.,zie
bjgaandeflguur)is

@

r

eene Ned.ellang,

e
n '/3dedierlengte
behoort tot den
staart.D ekeelen
a*,
r %t.
e'

de wangen zjn
bruinachtigvleeschkleurig.Hj

< ..

.
-w e

-

+

isvan onderenaan

eilanden zjn vele
denl'
ugfraaigeel,
draagt eene kuif
schildpadden en
oegoudfasant.
dadelpalmen,ende
en eene oranjeparelvisscherj vormt ereen belangrjken tak kleurige kraag met half-c,
ilkelvormige,indivan bestaan.
go-blaauwe dwarsljnen.De rugvederen zjn
Faroekhabad is de naam van eene stad schitterend groen met donkere randen; de
in hetnoordwesteljk gedeeltevanhetBritseh- benedenzjdeen dedekvederenvandenstaart
Indische rjk. Zj heeft breede straten en zjn vuurrood,de staartzelfislichtbruin met
ruim e pleinen, is m et een aarden wal ver- zwarte dw arsstrepen,en eengedeeltederslagsterkt drjfteen aanzienljken handelen telt vederen indigo-blaauw. Het wjt
je is licht60000 inwoners.lletevenzoogenoemdedistrict, bruin met zwarte banden.Htjbehoorttehuis
waarvan zj de hoofdstad is,heeftop 100 (E) in Japan,China en Mongolië.- De gewone
geogr.mjlen ruim een millioen zielen.
fasant (Ph. colehicus L.) is iets kleiner;hj
Fasa,I'
aesa ofBaesa isde naam van eene heeft een hoornkleurigen snavel,roode krinOude door muren en qraehten omgevenestad gen om deoogen)een donkergroenen kop en
in de Perzische provlncie Farsistan.Zj ligt een halsmet een paarsen weerschjn,terwjl

FASANT- FASSA.DAL.

45

de borsten de zjden van den buik schitte- isdestichtervan dezang-acadêmieteBerljn.
rend rood, de vleugels geelachtig bruin en
Fascia, een Latjnsch woord,hetwelk
dedekvederen roodachtigbruin zjn metpur- band beteekent,is de naam van een gedeelte
peren randen.De staal'
theefteenedergeljke van het toilet,in de classieke oudheid in gekleur met zwarte dwarsstrepen,en de pooten

bruik.Een witte band werd doordenlauwer-

zjn grjsachtig bruin.Hetwjtjeisgrjsachtig krans ot' 0n1 de koningskroon gestrengeld.
bruin en draagt zwartachtige vederen met
lichte randen,
voorts w itte vederen aan
den hals en 0P de borst. Deze soort vindt
men in Midden-Azië t0t aan den Caucasus,
alsm ede in het oosten en zuiden van Europa,
voorts ill Bohemen en Thiiringen, aan de
Donau en aan de Rjn. Het vleesch dezer

De senatoren te Rome droegen dubbelen purperen banden Om de toga.M en Om wond de

djen metdjbanden (fàseiae erurales),terwjl
bj de kleediny der vrouwen de borstband
(fase,
ia pectoralls) eene belangrjke 1*01 vervtllde.Hjwerd onderdechitoon ot'de tunica
gedragen Om steun te geven aan den boe-

vogels houdt men voor eene keurige spjs. zem.- O0k gaf men den naam van fascia
Ook in Midden-Europa vindtmen deze vogels aan eene bandvormige vlag,die men van den
ill opzetteljk daartoeaangelegde ot
'bestemde achtersteven van een schip lietw apperen,

parken,fàsantentuinen genaamd.Bj voorkeur eneindeljkistàsciaindeOntleedkundedenaam

neem tm en daartoe eenellitgestrektheidgrond, voor eene bindweefselplaat.
die uit bosch, weide en bouwland bestaat.
Fascines, een naam ,afkomstig van het

00k de ejeren van dezevogelsworden zeer Latjnsche woordfaseina ot'fasois(btmdel),
op prjs gesteld;zj zjn zoo grootalshoen- zjn rjsbossen,diemen in den o0rlog vooral
der-ejeren en lichtgeelvan kleu'
r.Dezachte, bjdenaanleg vanverschansingengebruikt.Zj
t0t bundels vereeniqde vederen worden t0t hebben gewoonljk eene middelljn van3Ned.
palm en eenelengtevan0,6t0t3,5Ned.el.M en
hetafstoffen van schllderjen gebruikt.
Fasanten-eiland is de naam van een

vervaardigt ze Op fascine-banken,waar men

eiland bj den mond der Bidassoa,aan de
grenzen van Frankrjk en Spanje. Het is

hetrjsmetgedraaidewilgentakken Omsnoert.

Fasanten-eilanden bebooren t0t de delta der

vast, en m en geeft aan deze den naam van

Maakt m en er van eene bepaalde lengte,

me
rkwaardig weqens den aldaarin 1659 ge- voor batterjen bestemd,dan buigt men de
sloten vrede - dlen derPyreneeën.- Andere boven-uitstekende takken Om en bindt ze
Rioni (Phasis) in de Zwarte Zee, - alzoo kopfascines. O0k maaktmen er wel van Ont0t Aziatisch Rtlsland.De vruchtbare bodem

bepaalde lengte, die later Op dem aatw orden

is er bedekt metcitroen-,granaat-en vjge- doorgezaagd. Men gebruikt ze ter bekleeding
boomen,die met çrootetroepen fasantenbe- van aarden wallen en van bomvrjelocalen,
voorts t0t blindêring van schietgaten,t0t
volkt zjn. Men vlndt er Overbljfselen van
oude gebouwen,die t0t den tjd derPelas- verhooging der borstw ering van sappen,t0t
het vullen van grachten, t0t het aanleggen
gers schjnentebehooren.
Fasces ofbûlbltndelnoemdendeRomeinen van w egen doorm oerassige plaatsen,enz.Te
een bundelstaven,uitwiermidden een bjl voren werden zj 00k gebruiktbj hettracéuitstak. Zj waren het zinnebeeldig teeken ren derloopgraven.Voortskomen zj bj den.
dexheerschappj overdood en leven,enwer- w aterbouw te pas,doch heeten alsdan inden
den gedragen door lictoren,die ten çetale regel'tviepenen zjnvan onbepaaldelengte.van 12 vO'ôr den Koning en van 6 ln de Bj het bekappen der fascines gebruiktmen
dagen der Republiek vöördeconsulsen prae- een j'
aselne-mes, en men geeft dezen naam
toren uitgingen, terwjl zj na den val der ook aan een kort zjdgeweer met een zaagRepubliek o0k de K eizers vergezelden. Te vormigen rug.
Rome moesten van den tjd van Valegû'
us-P'
lf- Fashion iseen Engelsch woord,datwj
blieola af debjlen uitde bundelsverwjderd eenigzins door 0ns fatsoen kunnen wederworden, geljk hj ook de eerste was,die in geven. Het beteekent eene reeksvan maniede volksvergadering de bundelsteraarde deed ren en gebrtliken,waaraan de aristocratische
zinken, om de oppermagt des volks te er- zamenleving zich hot
ldt, hOe lastig zj ook
kennen. Alleen de dictator,die door 24 lic- wezen moge. Geboorte:rang Ofrjkdom zjn

toren werd voorafgegaan, behield de bjlen. niet voldoendeom Jaslnonabletewezen.HierFasch (KarlFriedrieh Christian),eenuit- t0e w ordtenkeleen zeker oppervlakkig verstekend toonkunstenaar en componist:gebo- nis vereischt,- eene zekere wjze van zich

ren te Zerbst den 18den November 1736, te kl
eeden,van te slyeken,van zich tebeontwikkelde reedsvroeg zjn muzikalen aan- wegen enz., welke ln Overpenstemming is
leg onder de leiding van Htirtelte Strelitz. met den m aatstaf van het oogenblik, dien
Hj werd in 1756 geplaatstbj dekapelvan men voor fashion gesteld heeft.Fashion heeft

Frederi'
k fT,en overleed teBerljn den 3den alzoo metzedeljkheid,metgeleerdheid,mflt
Augtlstus 1800. In .
zjne werkell Openbaart genialiteitniets te maken.
hj eenegrondigekennisdermuziek,en zjn
Fassa-dal (Het)isdenaam van een hoog
zestienstemmig K yrie en Gloria overtreftalltls
van dien aard,wat vöör hem geleverd w erd.
Het is daarom zeer te betreuren,datFasch,
die in alles naar de hoogste volkomenheid

Alpendalin Tyroli1z het district van Trente.
H et vormt het hoogste gedeeltt,van het dal

(1el- Avisio, eene zjrivier van tle Etse,
h.Het

bevat eene groote verseheidenheid van delf-

lyo
streetie, het grootste gedeelte zjner compo- stoffen,en de hootklplaats van ditdalis V'
sitiën vöôr zjn dood ten vure verwees.llj ot'I'ass'a', dat ter hoogtl) valz 1350 Ned.el
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boven de oppervlakte der zee gelegen is en

2J!tr?l-fIl-X0J.
- -e#,volgenszjnzeggeneen

kleinzoon van gemelden Ismaïlt die een afFastl of I'
asti clbzldcz
re.
v was de naam stammeling w as van Faliml,de echtgenoote
van een Romeinschen calender of almanak. van AlL en de dochter van den Profeet.Het
Daarin waren de dagen desjaars door de gelukte hem alzoo,methulp derBerbershet
12 maanden heen in 8-tallen vandagen(nlln- geslachtder Agltlabidenthetwelk te Kairawan

800inwgnerstelt.

dinae) verdeeld, en de afzonderljke dagen nabj het hedendaagsche Tunis heerschappj
door letters - van A tot .1I - aangeduid. voerde,ten valtebrengen (909).Daarna beO0k de Kalendae, Nonae en Idus waren er vrjdde hj Obeid-Allaltuit den kerker en
ill te vindent alsmede de regtsdagen (dies steldèhem aan zjneaanhangersvooralsden
fastilenzulke,waaropgeenregtgesprokenwerd langverw achten M essias. Obeid-A llah ver(diesnefasti);dezelaatsteaangeduiddoordelet- plaatstezjn zetelnaar dedoorhem jestichte
ters F en N t- voortsde dagen derComitia vesting Mahdyeh, veroverde Tripoll en het
door de letter C. Ook de feesten en spelen, eilând Sicilië en strekte zjne heerschappj
0? bepaalde dagen vastgesteld,waren daarin westwaarts uit t0taan Fez.Onder ztjn achnl
et verpeten.Aanvankeljk werden zj door terkleinzoonAlmoeiz(969en970)werdEgypte
de Patmciëxs geheim gehouden? doch in 304 doordiensveldheerDs
jaoeharveroverd.Twee
j dat land t0tzjn verbljf
vô6r Chr.brartdeaedilis Cne
awsFJJH'
If.
Nde Jaar later koos hi
fastiter kennlsvan hetvolk,waarna zj op en deed deljken zjnervaderen overbrengen
steen gegrifeld en in het Openbaar ten toon

naar

de door hem gestichte stad Kahirah,

gesteld werden.Uit den tjd van A'
l
qqltstnst waarna hj een groot gedeelte van Syrië en
nadat Caesar den kalender in orde gebragt Palaestina vtlroverde. D e Fatimiden deden
had,zjn defasti A'
t
z
#dcz
)i, die weleer,in zich ook later geruimen tjd geldent doch
m armer gegraveerd,in hetpalazzo M aFeite lieten vervolgenshunneheerschappjoveraan
Rom e bew aard werden, doch thans verdw e- deviziers.Hetwesteljk gedeeltevan Afrika
nen zjn, zoodat wtJ ze alleen kennen uit rukte zieh l0sten de Seldsjoeken en Kruiseen afschritt van Pigltius. Van andere fasti vaarders verdrongen hen uit Syrië en Palaeszjn brokstukken bewaard gebleven.Hiertoe tina. De Fatim iden zorgden, als afstamm e-

behooren de fàsti Praenestini, desgeltiks uit lingen van All,voorde verspreidingderSjiïeden tjd van Auynstns.Van Oridi'
l
t,
nbezitten tische leerstellingen en stichtten zendelingswe, een gedichtt dat den titel van rFasti''
draagt.
Geheelietsanders w aren defasticonsulares
offastimayistratl- mq deze behelsden de namen der hoogste staatsambtenaren in een bear.Ook zoodanige zjn teRomeOpgepaald#i
.ra
dolven, en daar men ze op het Capitoolbe-

waarde,zjn zj 00k I'
astiCczifplïzligenoemd.
Eindeljk had men n0g FJe
q/i teiomphales,
te weten naamljsten van triomphatoren naar
met
O
pgave
n van het
tjdsorde gerangschikt,

huizen en scholen,w aarin de Ismaïlietische
gevoelens aangekw eekt w erden;deze gevoe-

lens waren in strt
jd met die der Sunnieten,
0n

later wegens de allegorisehe verklaring

van den Koran in strjd met de beginselen
der Mohapmedaanschegodsdienst,zoodatzj

uitliepen op een mystisch pantheïsm us, of,
zooals onder khalif Alhakim, Op het geloof

aan een persoonljken God.Na den dood van
Aladhid , den laatste der Fatimiden , nam SaJJA Eddin (Saladin), de stichter van de dy-

overw onnen volk En van den dag van den nastie der Ejoebieten, Egypte in bezit,hettriomf.
welk door zjn Oom k
bl
iirkoeh,, op lastvan
Van veel lateren tjd zil-n de FastiD *W1- Noereddin, reeds vele Jaren te voren verbltrgenses, nameljk e0n fragment eener kro- overd xvas.
niek van Limburg van 1336 tOt 1402.Verl?atra is de naara van eene bergketen der

moedeljk is zj doorden stadsschrjver Till- Carpathen in Hongarje,die zich tusschen het
mann, die in 1400 overleed? tnt aan hetJaar Neutra- en Tatra-gebergte van den mond der
1399 voortgezet, door 1.Gensbein om streeks Arva (in de W aag) zuidwaarts uitstrekt en
1470 afgeschreven en verm eerderd,en voort- hier dool- een bergknoop m et het Liptauer
gezetdoor G.Emmel(f 1538)endoorA..
A'
zzl- gebergte verbonden is.Hare merkwaardigste

mel(f 1500).Zj iswegens vele Oude rjmen toppen zjn de Groote Fatra (1800 Ned.el
en mededeelingen van oud-D uitsche dichtersy hoog)?de Thuroczer Krivan (ietslager)?en
alsook w egens de daarin beschrevene klee- de Czerna Kamen (1400 Ned. el.h0og).Het
derdragt van die dagen zeer belangrtjk.Zj gebergte bestaat uit trachiet? porfer,basalt
is uitgegeven door J. F. I'anstin 1617,en en dergeljke gesteenten;het bevateen gro'
o-

later bt9herhaling.

Fatalism us,zie I'
atnm.

Faty Porgana,.zie Imcl
ttspieqeliny.

Fatlm lden is de naam van een Arabisch

ten rjkdom van edele metalen en is zeer
boschrtlk.
Fatsisio, een Japansch eiland ten zuiden
van Nipon?van alle kanten door hooge,steile

vorstenhuis, dat Omstreeks het jaar 260 in kusten Omringd, is hetverbannings-oord der
anzienljke Japannézen, die erkostbare zjAfrika heerschappj voerde. De stichter was a'
Aboe-A bd-A llah-Hasan, een zendeling der Ts- den stoffen m oeten vervaardigen.
maïliden . die Ismaïl,een achterkleinzoon van
Fatum of Noodlot is eigenlgk de blinde,

Allin de zevende ljn en zjnenakomelingen Onvermjdeljke voorafbeschikte rpgeling van
als de eenig ware imans of geesteltjke 0p- alle gebeurtenissentzoodat het geloofaaneen
perhoofden erkennen. D e stichter verwierf fatum in ltjnregten strjd is met het geloof
onder de Berbersvele aanhangersvoor Obdd- aan 'smenschen vrjheid.Toch werd hetge-
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l0ofaan eenfatum reedsin Ouden tjdgekoes- voorwaarde, dat hj buiten de grenzen van
terd, daar men opm erkte,dat enkele perso- Frankrjltmoestbljven.Nietteminverspreidde
nen niet in staat waren, Om den loop der hj na detroonsbeklimming van Napoleonhet
gebeurtenissen te dwingen ofzich daartegen mani
fest van Lodewj;k XVIII aan hetFrante verzetten.De Grieken stelden hetNoodlot sohe volk. Na den slag van Austerlitz werd

voor als eene Onbegrjpeljke,huiveringwekkende natuurkraeht,waaraan zelfs de goden
onderworpen waren.Daarbj werd echterzelden het begrip van fatum in zjnevolle zuiverheid vastgehouden,maar gewoonljk verwisseld met een natt
lurljken l0op der dingen
of ook'met eene redematige, noodzakeljke
regeling van alles wat bestaat, terwjl het
Ook wel vereenzelvigd w erd m et de kerkeljke voorbeschikking.Dit laatste geschiedt

eene commissie naar Berljn gezonden, Om

hem in hechtenis te nemen, doch met hulp

eener aanzienljke dame ontsnapte hj naar
Engeland.Omstxeeksdien tjd geraaktehjin
een langdtlxigen strjd metPerlet,een anderen agent derB onrbons.De wakkere I'
altclteWpz'
e/ had voldoende bewsjzen in handen,dat
P eelet een geheime spion van Napoleon was;
niemand echter kfln zulks gelooven,en zelfs

tOtin 1816 t0ewerden daarovervluyschriften

zoowel door hetfatalismus Ot'de noodlotsleer gew isseld.D e markies de T'
lfiytztye wlerp zelfs
der Mohammedanen als door de praedestina- op Falgche-B orelden smet van verraad,w aartie- of voorbeschikkingsleer van A'
lkqnstin'us, van deze zich eehter spoedig zuiverde. In

volgens welke laatste de mense'
h in zjn den- 1814 verliet hj Engeland en trok met de
ken, spreken en handelen een voorat'bepaal- Verbondene Mogendheden binnen Parjs. Na
den weg Opgaat,en Op dien wegaldelotsvçr- den terugkeer van Napoleon werd hj uit
wisselingen ondervindt,die te voren door een

'W eenen m et eene zending belast naar Lode-

goddeljk raa,
dsbesluitzjn vastgesteld.
Fauche-Borel (L0uis), een bekwaam

'nglcX I7III teGent,doeh zjnebuitengewone
geslepenheid maakte heln bj den Franschen
ministerllacasz00verdaeht,dathjteBrusselin (
1e yevangenisgeworgen en eerstdoor
de bemoejlng van den Prulssischen gezant,
graaf Goltz, op vrje voeten gesteld werd.
Hierna ging hj geruimen tjd naar Engeland,
en later als Pruissisch consul-generaal naar
Neuttthâtel, doch zi
jne geboorteplaats was
weinig ingenomen metzjne1t01
,
1st.DeBoltrJpoz.
M?vot)r wie hj alles had ten offer gebragt,

agent der Bourbon;ngedurende degrooteFransche Omw enteling, werd geboren te Neuf-

châtel in 1762. Aanvankelt
jk was hj werkzaam in den boekhandel van zjn vaderen
kwam op zjne reizen in aanraking met vele
geleerde mannen, waardoor zjne eerzucht
sterk geprikkeld werd.Toen hj zich bj den
aanvangderRevolutieteParjsbevond,waar
hem een ellendig schotschritt ten nadeele der
K oningin ter uitgave w erd aangeboden,zond

hj hethaartoe.De vriendeltjke woorden:die
hj t0t lo9n zjner welwillendheid ontvlng,
troffen hem zöö diep,datht
jhetbesluitnam ,
Om ztjn leven aan het Vorsteljk gezin te
wjden.
Hj begon methetdrukken en verspreiden

bqiegenden hem voorts met grpote Ondankbaarheid; eerst K arel X verleende hem een

jaargeld van 5000 tkancs. Tn zjne laatste
levensjaren hieldhj zich bezigmetdenlandbouw , en overleed den 4den September 1823
ten gevolge van een noodlottigen val uit een

raam. Zjne rMémoires'' zjn in 1830 in 4

van d(? manifesten der Prinsen en der uitge- deelen uitgegeven.

wekenen.llierdoor werd hj bekend bj het Faucher (LeOn), een Fransch dagbladHot,en menbediendezich vanzjnetusschen- schrjveren staathuishoudkundige,geboren te
kom st, om m et Pichegr'
ll in Onderhandeling

Lim ôges den 8sten September 1803,w as van

te txeden , weshalve hp zieh als boekhande-

Israëlietisehe afkomsten ontving zjne opleilaar te Straatsburg pestigde. llier wt'
rd hj ding aan het collége te Toulon.Later begaf
wel is waar Op last van het Directoire in htj zich naar Parjs, waar hj zich Op de
hechtenis genom en, doeh ook spoedig weder letter-en oudheidkunde toelegde en bjdragen
op vrje voeten gesteld?daar men geene ver- schreefvoor delJaarboeken vaneenArehaeoloh instituut.l'
uindeljk bepaaldehjzichbjde
dachte papieren b!J htam k0n vinden.Met te gisc'
grooter stoutmoedigheid ging hjjnu voort op *
i
#otlrnalistiekendestaathuishoudktlnde.lljwerd
den ingeslagen weg, en hj verspreidde in achtervolgenshoofdredacteurvandenr'
remgs'',
1797deproclamatie,waarin LodetvqkX VIII den mcourier Français''en den rconstitutloneene opnstitutie beloofde aan het Fransche nel'' terwjlbj onderscheidene staathuishoudvolk. Toen Piclteyru de wjk had genomen kundige geschriften in het lichtdeed versohjnaar Engeland?trad hj zelt
'
sin Onderhande- nen. D00r den invloed van Tltiers werd hj
ling m et B arras Omtrent de herstelling van te Rheims t0t afkevaardigde naarde Kamer
den troon derBourbons?en als gevolm agtigde van Gedeputeerden benoemd.Hi
.jwas e
r een
van Lodel
rj
;k X '
Ffff deed hj onderscheidene behendig? m aar geen w elsprekend redenaar,
reizen naar bevriende Hovenztotdat de 18d8 toonde er zich een voorstander van het vrje
Brumairealzt
jne plannenvernletigde.Piehgqru verkeer, en plaatste in de y,RtAvt1e des deux
zond hem inmiddcls weder naar Frankrtjk, mondes'' en in den rsiêde'' eene reoks van
om er zich in betrekking te stellen metgene- Opstellen, die veel opzien baarden. Na de

raalM orean;dit gelukte?maar hj zag'weldra revolutie van 1848 zag hj zit'h gekozen in
zjne pogingen verjdeld doordien hijplotseltjk het Constituêrend en later in hetMretgevend
werd gevangen genomen.Na verlof)p van 18 Ligchaam , waar h!j met de meerderheid

maanden herkreeg lltj?Opvoorsyraak vanden stem de. en na den loden December,w aarop
Pruissischen gezant,zjnevrjheld,doch onder Lodewj;k Napoleon totvoorzittervan deFran-
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sche Republiek benoemd werd,belastte Fa'
l
v waar hi
j zich vooral0Pde Oosterschetalen
cker Kich eerst met de portefetlille van toelegde.In 1585 vertrok hj als pxedikant
Openbare Sverken,en later met die van Bin- naar de Hervormde Gemeente teKeulen,waar

nenlandsche Zaken. Hj had echter in het hj veel smaad en verdrukking te verduren
W etgevendLigchaam zulkegeweldigeaanvallen had. Vrllchteloos echter beriep hem in 1594
te verduren,dathj in Mei1849 zjn ontslag de gemeente te Middelburg! en toen hj 4
nam.Den Qssten October 1851,kortvôörden Jaar later een beroep Ontvlng naal- die te
staatstreek,verliethj hetstaatkundigtooneel Amsterdam ,achttehj zichJegensMiddelburg
en weigerde bepaald zjn steun aan depoli- verpligttom 00kdaarvoortebedanken.Hjwas
tiek van Lodewl
jk .
Nl.
p0!e@zl.Hi
j ûverleed te echter bereid om te komen,toenMiddelburg in
Marseille den 14den December 1854.Zjne 1599 zich nogmaalst0them wendde.Gedurende
staathuishoudkundigeopstellen zjn verzameld 25jaarwashj metjkerinZeelandshoofdstad
in de rMêlanges d'êconomie politique et de werkzaam.Hjwerdlid derSynodein1618en
inance (1856,2 dlnl'',- voortsschreefhj 1619,en sehoon hj aan dezjdedercontraDRecherches sur 1'or et sur 1'argent etc. Remonstxanten stond, ondexscheiddehj zich
(1843).,,- en rEtudessur1,Angleterre(1845 door verdraagzaamheid en inschikkeljkheid.
Hj werd er benoemd in de commissie t0t
en 1856)''.
Faucigny, ixl het Italiaansch l'osségni, vertaling van het Nieuwe Testament en t0t
plaatsvervanger van de Overzetters van het

is de naam van een landschap in Savoye.
Het omvathet dalder Arve,ligtten noorden
van de Montblanc-keten en is een derhoogste
gewesten van Europa.Hetis e1-dus koud en
vochtig; ook ontbreekt heter niet aan moe-

oude Testament.In 1621 washj voorzitter
van het Bestuur van Zaken der Oost-lndische
Kerken, en meermalen werd hj geroepen,

om uitspraak tedoen overleerstellige twisten.

rassen, waaruit talrjke beken ontspl
'ingen, O0k was hem door de Synode opgedragen
die de dalen vruchtbaar maken. D e belang- het vergeljken van de verschillende geloofsrpksteplaatsen zjnerBonneville,Sallanches, beljdenissen,alsmedehetvervaardigen van 2
St. Gervais en Chamouny. T0t 1861 was catechisatie-boekjes.Hjschreef:rlletNieuwe

Faucirny eene provincie van hetkoningrjk Testament onses Heeren Jesu Christi,wtden
Sardinlp, welkeop bjna 40 D geogr.mjlen Griecksehen overghesetenz.(1617)'5,- rlfort
ruim 100000 inwonerstelde,en thansbehoort begripderChristeljkerelige(1608)''
,- pBabel,
het t0t het Fransehe departement Haute datis,Verwerringhe derW ederdooperen onder
malkanderen enz.(1621)'',- rBruiloftslied
Savoie.
Faucilles (M0nts)ofhetMkkel
gebergteis ter eeren van JesusChristus,over den XLV
eene bergketen in het Fransche departement Psalm in 48predicatiën (1628)'',- enJesuah

Vosges. Zj staat aan de westzjde in ver- Jehovae, Ofdezaligheid desHeeren (1633)''.
t
band m et de hoogvlakte van Langres en Ook de boeken des Ouden Testaments heef'
seheidt het stroomgebied van de Maas van hj uithet Hebreeuwse'
h vertaald,endezever-

talinr,eigenhandig doorhem geschreven,beFaujas de Saint-Fond (Barthélemi), rust ln 2 folio-deelen op de consistorie-kamer
een uitstekend Fransch aardkundige, w erd te Middelburg,waaraan volgens zjne uitetste
geboren te Montélimart den 17den Mçi 1741. wilsbetrekking zjne boekerj ten deel viel.
datder Saône.

Hj volbragtonderscheidenereizen dool
'Europa
en Noord-Amerika en gaf Onderwjs aan het
Musêum voor natuurljke historie te Partjs.
Hj heeft zich bekend gemaakt door zjne
wetenschappeljkenasporingenomtrentdevtlurspuwende bergen, - en in ons Vaderland
vooral door zjne beschrjving van den St.
Pietersberg btj Maastricht.Hj overleed op
zjn buitenverbljf Saind-Fond in Dauphine
'
den 18den Julj 1819.Van zjne geschriflen
noemen wj: pMemoires sur lesboisdecerf
fossiles(1776)'7,- rRecherchessur1esvoleans
éteints du Vivarais et du Velay (1778)''tHistoire naturelle du Dauphine'(1781)'',

Hj overleed den 7den Mei1625.
Faulhorn (De)iseen gebergteinZwitserland.Hetverheftzich in hetBerner Oberland
ten ztliden van het Brienzer m eer,waarin de
Gieszbach,die metonderscheidenewatervallen

van zjnehelling afdaalt,zich nederstort.Op

den t0p van den Faulhorn bevindtzich eene

herberg,en het heerljk uitzigt,datmen er
geniet, lokt Jaarljks duizende reizigers derwaarts. Hj is 2700 Ned. el hoog,en het
vuile voorkomen zjnerverweerde gesteenten
heeft aanleiding gegeven t0tzjn naam (R0tberg).
Faunen of Ralerszjn develd-ofboschMinéralogiedesvolcans(1784)'' - rvoyage goden der Oude Grieken en Romeinen. Zj
en Angleterre,en Ecosse etaux lles Hêbmdes w erden voorgesteld m et een krommen neus,
(1797, 2 dlnl'',- rllistoire naturelledela steile ooren, geitenstaarten en somtjds met
montagne de Maastricht (1789, o0k in het bokspooten. Men onderscheidt 3 soorten van
Nederlandschvertaaldl'', pEssaidegéologie Fatlnen of Saters: de eerste soort komt in
tts
(1803,3 dlnl'',- en pllistoire naturelle des schoonheid van ligchaam overeen metDionys'
roches de trapp.''
(Bacchus).Hierbj zjn erechterdiebokkenFaukelius (Hermannus), 0?k I'
ankeel, staal-ten Of bokken-ooren hebben, en die in
I'
auckelofFoekelgenaam d, een Nederlandsch eene drinkschaalschenken ofopdefluit blazen.
godgeleerde, w erd geboren te Brugge 0m- De tweede soortheeft meer een dierljken
streeks het Jaar 1560. Hj studeerde aan de voxm,nameljk borsteligeharen,een zinneljk

pas opgerigte doorluchtige schoolte Gent en voorkom en, een platten netls en uitstekende
vervolgens aan de hoogeschool te Leiden, Jukbeenderen. T0t de 3desoorteindeljk be-
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hooren deAgipans(Boks-pans),diedebeenen letter- en geschiedkundige, geboren te St.
en voeten van bokken hebben en in hetalge- Etienne in het departement Loire den zlsten
meen sterk op dieren geljken.Men vindt Odober 1772:was in 1793 onderoëcierenin
beelden van zulke Faunen of Saters in de 1794 secretarlsvan Dngommier.Hj bleefechvoornaamste muséa van Europa.
ternietlang bj hetlegeren waskorten ttjd
Fauna noemt men de s0m en de opgave werkzaam op hetbureau van hetstedeljkbeder dieren,die in een ofanderland ofin een stuur zjnergeboorteplaats.Va'
n 1199t0t1802
bepaald w erelddeel te huis behooren. De washj secretarisvan Fof
xcA/.Lustt0twetenFauna van Nederland b.Ar.is dus hetgeheel schappeljke studiën behield echter de 0V0ren de aanwjzing van aldedieren,dieinons hand op zjneeerzucht,en hj verlietw eldra
Vaderland gevonden worden.
de dienst,om zich Onverdeeld aan de beoefeFaunus, een der oudste Koningen van ning der letterkunde te kunnen wjden.Hj
Latium , was een zoon van Pieltn en een legde zich t0e op hetSanskriet,hetArabisch,
kleinzoon van Saturnns.Hj had denymph het Grieksch enz., en stond in den uitgeMaroia t0t vrouw en Latin'
lts t0tzoon.Hj zochten kring zjnervrienden bekend alseen
maakte zjne onderdanen bekend met den man, wiens kennisen welwillendheid onuitlandbouw en de veeteelt, en werd na zjn putteljk waren.T0t dien kring behoorden
dood gehuldigd als de G0d derwoudenender Canabis, mevrouw k%taël, J.ft-zpé , Destutt
herders. De feesten, ter zjner eergevierd, de Tracy, Gl
tLzot,enz.Na deJulj-revolutie
heetten rfaunalia''en vielen op den 5den De- van 1830 was hj naauweljks te bewegen,
cember.Daarenboven komthj vooralseen om een hoogleeraarsambt aan de Sorbonne te
voorspeller dertoekom st onder den naam van aanvaarden, en t0taan zjn dood t0e bewees
Fatlms,terwjlzjnegemalin den naam droeg hj dool'alzjne daden,dathjuitsluitelldhet
van I'
altna of Flflc.Onderscheidene heilig. belang der wetenschap behartigde.Hj overdommen,aan hem gewjd,verhieven zich te leed teParjsden 15denJulj 1844.Hjschreef
Rome en in den Omtrek dier stad.- A1sden hetvoortrefeljk werk:rllistoire delaGaule
G0d der w ouden en der herders vindtmen mêridionale sotls la domination des c'
onquéhem terug in de Fannen (ziealdaar).
rantsgermains (1836?4 dlnl'',- voortseene
Faure.Onderdezen naam vermelden wj: DHistoire de la croisade contre les hérêtiques
Cltarles Ft
zf
xrd, een Fransch geesteljke, albiqeois (1837)'', eene rllistoire de la
vermaard in de geschiedenis derR.Katholieke poêsle provençale (18462 3 dlnl''7 - eene
Kerk.Hj werd geboren in 1594 te Lucien- verhandrling rsur l'origlne de l,epopêe du
nes in hetFranschedepartementSeine-et-oise. moyen G
age (1833)'' - en r'
Danteetl'origiReeds vroeg Onderscheiddehj zich dooruit- ne de la langue etdela littérature italienne
gebreide kennis en door gestrengheid van (1854,2 dln)''.In 1836 werd hj 1idderAcazeden. Hj werd opgenomen in de orde der démie;ook plaatstehj opstelleninhetrJ0urReguliere kanllnnikken,en heeftals generaal naldes savants''en elders.
zjnerorde veelbjgedragen,om de verslapte Faussebraie noemt men op het gebied
tucht in de kloosters teherstellen.Htjover- der krtjgskunde een lagen aarden wal,aan
leed den 4den November 1644.
den voet van den vestingwal,tusschen dezen
Je@n Fcfw'
d, geheimschrjver van Franqois en de gracht opgeworpen.Zj washeteerst
Fot
?o de .fztzfp'llr dbAnvergne, markgraaf van in de Nederlanden in gebruik, en men 0nBergen-op-zoom ,en laterbal
juw van Stand- derscheidt eene zoodanige, die door een 0ndaarbuiten en ontvanger van eenige polders. derweg, alsmede eene anderetdie door eene
Hjoverleedin1160enwasdeschrjvervaneene smalle gracht van den hoofdwal gescheidenis
stoire abregéç de la ville de Bergen-op- (geattaaeerde en gedetaclteerde faussebraie).
plli
Thans echter is de faussebraie algem eendoor
Zoom etc.(1761)M.
Rembt Azlw/ Tobias .pi:fdr Iziebrechtzlda< verdedigbare kazematten vervangen.
ander van,.
/ozle/lt
z/I'
anre,een verdiensteljk
Faust (D0ct0rJohann),volgens de sage
Nederlandschregtsgeleerde.Hjwerdgeborente een berucht toovenaar of duivelskunstenaar
Groningen den 25stenJanuarj 1826,bezochtde en dikwjls verward met den boekdrukker
Mdf, werd geboren te Knittlingen
hoogeschoolzjnergeboorteplaats,zagzjnant- I'anst of F'
woord op eenealdaaruitgeschreveneprjsvraag in W iirtemberg ofvolgensanderenteRodabj
m etgoudbekroondenzichin1848bevorderdt0t W eimar. Hj leefde in de 2de helftder 15de
doctor in de regten.Nadathj2Jaal
'teGronin- en in den aanvang de< 16de eeuw en
genalsadvocaatqepractiseerdhad,aanvaardde bestudeerde, naar men meldt,te Krakau de
hj eene betrekklng aan hetdepartementvan tooverkunst,waarin hj latero0k zjnleerling
Financiën te '
sHage,alwaarh'
ljin 1853 0p- ofhandlanger W agner onderrigtte.Nadathj
klom tot den rang van referendaris. Intus- de rjke erfenis,hem van een 00m ten deel
schen bleefhj metjverde regtsgeleerdheid gevallen, verkwist had, maakte hj metden
beoefenen) zooals bljkt uit onderscheidene Duivel een contractvoor den ttjd van 24Jaar.
opstellen, geplaatst in de mNieuwe Bjdragen Lqatstgenoemde stelde nu een geest?Xephivoorregtsgeleerdheid en wetgeving''.In 1856 dfo'
pl
telesgenaamd,t0tzjnebeschikklng,z00werd hp t0t buitengew oon en in 1858 t0tge- datFlf
zdfoveralheenreisde,eenvroljkleven
woon hoogleeraar te Groningen benoemd,en leidde en allen doorzjnewonderenverbaasde,
eenjaardaarna vertrok hj in diebetrekking totdathj in hetdorp Rimlich bj W ittenberg
naar Leiden.
des nachtstusschen 12 en 1 uurdoor zjne
Fauriel (Claude Charles),een Fransch zwarteMajesteitopeenevreeseljkewjzewerd
YII
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tts
omgebragt.Twgfelde men voorheen,ofFaltst keizer Antoninlts .PQ.:. Y'ool'ts was M are'
wel ooitbestaan heeft, thansis menalge- H.
'
l
frelï'
M.
s de zoon van haren broeder.Zj ontmeen van gevoelen,dat er zulk een man ge- ving, toen haar echtgenoot het bewind aanleefd heeft,die door behendigheid,schrander- vaardde,den titel van A qynsta.
heid en joochelarj zjnetjdgenooten in den alwzlil I'austina, de dochter van de v00r-

waan wlst te brengen, dat hj met booze gaande en van Antlninl
ts .
PJ'
!fS.Zjwerd de
geesten in verband stond.Het gerucht,dat
van hem uitging,was oorzaak,datvele t00verkunsten der overlevering aan hem werden
toegeschreven. Het verhaalvan de doorhem
verrigte wonderen schonk vermaak aan het

gemalin van M arc'tbsad.kfreli'
lz.sen wasevenzeer
berucht wegens hare schoonheid als wegens

hare zedeloosheid.Van de zjde van haren
echtgenoot ondervond zj de grootste toegevendheid; hj schonk eerambten aan hare

volk,terwjlzjn noodlottig uiteindet'
oteene minnaars en zorgde, dat de Senaat haar na
waarschuwing verstrekte,Om zich toch nooit haren dood eene godin verklaarde, waarna
met tooverj in te laten.Desagevan I'
albst men haartempelswjdde,waarzj alsJlbno,

werd het eerstbehandeld in devnlksboeken. Ceves en Ven'ttsgehuldigd werd.
Het oudste van deze verscheen te Frankfort
Faustinus, keizer van Haïti, zie & '
lfaan de Main in 1581 en laterbj herhaling; loltque.
het werd in alle beschaafde talen overgezet.
Favara isde naam eener stad in de SiciVervolgens verschenen er omw erkingen van liaansche provincie Girgenti.Zj ligt in het
dit volksboek onder versehillende t'
itels.00k midden van llet zwaveldistrict; niet m inder
de dichtkunst vond in de gesehiedenis van t
lan 4-of5000arbeiderszjninharenabjheid
Flldf eene geschikte stof,en vooral de t00- i
n de zwavelgroeven werkzaam.Zjteltongen
eeldichtershebbendaarvangebruikgemaakt: veer 12000 zlelen.
inzonderheid voox hetmarlonettenspelende
Favart (Chaxles Simon), een Fransch

p
oppekast. Dat alles werd echtgr verOvem opera- en bljspeldiehter,werd geboren te
trosen door het beroemde dramatlschegedieht Parjs den 13den November 1710.Nadat hj
van Götltetdatin 1790 eerst onder den titel: op jetlgdigen leeftjd dool'ztjn gedicht:pLa
DFaust,einTrauerspiel''enin1808omqewea'kt France dêlivrêe par la Pucelle d'orléans''in
onder dien van pFaust, eine Tragödle''ver- de Jeux Eoraux den eereprjsverworvenhad,
seheen,en waaraan na zjn dood in 1833een kooshj deletterkundigeloopbaan en schreef

tweede deelwerd toegevoegd.Daarenbovenis
die stof behandeld doorLessin-q,M ûller,Klinrr, ron Soden,ScFzlk,Klinyema'nn, Grabbe,
Lentw ,Bra'
ttn '
t?pzlBraltnstein,Beohstein,enz.
O0k de beeldende kunst heeft zici
h van die

bljspelen voorde kleinel'esohguwbtlrgen,vooralv00< de Opêra comique te Parjs.In
1745 trad hj in hethuweljk meteene zangeres van laatstgenoemden schouwburg, met
Marie e/kesfïzde Benediete Dzlrppcdrtz.'
y,geboren

stofmeestergemaakt.Tweeschildergen,daar- te Avignon den 15den Junj 1727 en zelve
schrgfster van eenige tooneelstukken,onder
te Leipzig.Rembrandt leverde eene tt
raatjq anderen van pAnnetteetLubin''.Zj wasde
gravure, eene geestverschjning in de kamer eerste, die landmeisjes enz.niet in het ge-

aan ontleend,vindtmen in Auerbach'skelder

van Inaust voorstellend, voorts w erd die
sage geïllustreerd door ron szcAt'p3,Cornelius,
Kanlbaa en AdfzdcA.
Van de Nederlandsche volksboeken)waal'in

w aad van hofdames, maar in hare eigenaar-

deze sage behandeld wordt, noemen wj:
rW aarachtige historie van Faustus (Emmerik
1592)'.,- pDe historie van dr.J.Faustus
(1677)'',- rllistorievanJanFausttls,grooten
toovenaar en zwarten kunstenaar(Amsterdam
1728)'',- en rDehistorievan dr.J.Faustus
(Delft 1617)''.- Hettooverboek,waarmede
Fanstdehelschemagten aan zjn wilonder-

van saksenOp zjneveldtogteninVlaanderen.
Zjnevrouw ,die weiniggeneigdheidbetoonde,

uitgegeven.
Fausta (Flavia Maxima),de dochter van
Ma
zl
mi
and
ne
s, waB de tweede gemalin
keizerCon
sta
nl
i
jn
Gvoote en de m oeder van
Van
Constanti'us en Constqntinus.Men

behooren: ?!Le c0q du village'',- oLa ille
mal gardée'', - en rNinette à la coul''',-

beschuldiging de oorzaak geweestis van den
dood van Crispus, den voorzoon van haren
gemaal, om alzoo voor hare eigene kinderen
den weg te banen naaxden troon.Doorande-

licht verschenen onder den titel:p'
rhéâtre de

dige kleeding deed optreden.Nadat de Opêra
Comique in 1745 w as opgeheven,vergezelde
I'arart als tooneeldirecteur den maarschalk
om zich naar de wenschenvandenm aarschalk
te voegen, werd door dezen in een klooster

gestoken,waar zj geruimen tjd bleefOpgesloten.Eindeljk keerde zj met haren man
naarParjsterug,waar zj geplaatstwerdbj
de Italiaansc,
he opéra, terwjl I'
araet btj
wierp,draagt den naam van rFaustsHöllen- voortduring opera'
s schreef,waarbj hj wel
zwang''.Hetis,naarmenverhaalt,doorFcfzyf eensdoorzjne vrouw en doorden abbéTGizelven opgesteld en doorztjnfamulusWagner senon geholpen werd.T0tzjnebestesttlkken
en zjn voortrelelgkst bljspel isrlu'Anglais
à Bordeaux''.Zjne echtgenoûte overleed den
zzsten April1772t(,11bj zelfden 12denMei
legthaal'ten laste,datzj dooreenevalsche 1792.Beidergezamenljkewerken ztjn inhet
monsieur etmadame I'
aeart (1763- 1772, 10
dln)''. - O0k hun zoon Cltarles F'
ïco/t
z,
s

Favart,gebûren in 1749 en overledenin1806,
heeft eenige goede stukken geschreven,maar
Faustina. Onder dezen naam vermelden m eer roem verworven als zanger aan het
**
Théâtre Italien.
wp:
Annia Gt
zleritz Faustlna, de gemalin van
Favauge.onderdezennaam vermeldenwj:

ren wordtzj daarentegen zeergeroemd.
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Aement2I:zlAl#re de Fleclgd,een verdien- deur Vdtmi;k,doo1*Karel V naardePorte
gezonden. I'
avolius ging methem naar C0n-

steljk NederlaM sch krjgsman.Hj werdgeboren te Maastricht den 20stes Julj 1774,
trad als cadet in dienst bj de infanteriein
1:86,en ying in 1791 a1sluitenantOverin
Franschedlenst.Na 1795werdhja1skapitein

stantinopel,bezoc.
hteeniqeGriekscheeilanden,
en keerde over Calabrie en Venetië naar de

Nederlanden terug,waarna hj stads-geneesheerteAntwerpenwerd,alwaarhj denloden
het Bataafsche leger,streed in Augustus 1585 overleed.Hj gafeenereisbeg
e
g
l
a
a
t
s
t
b
j
Dultschland, werd in 1799 in Noord-llolland schrjving uitnaar Constantinopel in Latjngew ond,bevond zich later met deBataafsche

sche verzen, getiteld:rllodoeporicon Byzan-

leger-afdeeling in Oostenrjk,zaq zichin1806
geplaatst bj de garde van konlng Lodewl
jk,
en gingeen paarlaarlatera1sluitenant-kolonel
naarhetlegerinZeeland.Nadeinljving van
0nsVaderland inhetFranschekeizerrjk nam
hj alsmajoorin 1812 deelaan den veldtogt

tinum libris III (1565)'', - en schreef

naarRusland,streed in 1813 in Duitschland,

en kwam na deomwentelingvan datJaarals
luitenant-kolonelbj hetNederlandscheleger,
werd in 1820 kolonel en in 1825 generaal-

DCarmen Heroicum de classica ad Naupactum

contra Turcas victoria qerloannem Austriacum (1572)*', - rEnchlridion theatri orbis
terrarum , carmine illustratum (1585)''
en oAcrosticha du0etc.(1570)5'
.
Favonius (Marcus),een tjdgenoot van
Cleero en een tegenstander der Driemannen,
verzettezich in 57 vôsrChr.tegen hetvoorstel van Cleero,Om aan Pompoltshetopper-

maloor,en was achtereenvolgensprovinciale toezigt op den graanvoorraad op te dragen,
com mandant in Zeeland, Noord-Brabant en en desgeljkstegenhetwetsontwerp van TreAntwerpen.Bj het uitbarsten derBelgische àt
lzli'
ll.
ç,om aan deconsulsPompoàsen Crasonlusten was hj bj den togt naar Brtlssel ,s0
4.
sde provinciën Spanje en Syriëvoor.den
(September 1830) aanvoerdereenerkolonne, tjd van 5 Jaar t0e te staan en hetstadhouen t0t z-maal t0e werd een paard onderhem derschap van Caesar in Gallië desgeljks 5
doodgeschoten.Tjdens de belegeringvan de jaar te verlengen.In 53 werd hj aedilis,en
citadel te Antwerpen had hj er hetbevel in 50 praetor.Bj het uitbarsten van den
over de infanterie en deelde vervolgens in de burgeroorlog kooshj dezjde van Pompl
jus,
krjgsgevangenschap der bezetting. Na zjne daar hj een afkeer had van Caesar,en hj
terugkomst zag hj zich belastmethetltro- ware met8 cohorten bj derivierHaliacmon
vinciaalcommandement van Utrecht,ontvlng

iyl M acedonië vernietigd geworden, indien

in 1840 zjn pensioen metden rang vanluite- Metelluss'
cèïphem niettehulpwasgekpmen.
nant-generaal, en Overleed te Zutphen den

Na de nederlaag van Pompoàs keerde hj

lsten Februarj 1858.Hj was riddervan de naarltaliëterug,OntvingvergiFenisen leidde

Orde der Unie, oëcier van hetLegioen van een ambteloos leven.Na het vermoorden Van
Eer,ridder der 4de en 3deklasse en comman- Caesar voegdehj zich bj de partj van Br'
ttdeur der Militaire W illemsorde,en ridderder d'
?
z,
: en Cassinst doch werd bj Philippigeordo van den Nederlandschen Leeuw.
vangen grnomen enterdood gebragt.
Kenri .
lltï'
?
lid Tltlodore de Ft
zz
t
llzw:, een
Favorlnus een Grieksch en Latjnsch

broeder Van den voorgu nde. Hj Nverd ge- schrjver, geboren te Arelate in hetzuideljk
boren te M aastrichtden lsten Deeember1782, gedeelte van Gallië, leefde in den aanvang
trad in 1795 alscadetin dienstbj hetBa- der 2de eeuw na Chr.en verwierfdoor zjne
taafsche leger, kwam in 1810 a1s luitenant uitgebreide letterkundige kennis z00 grooten

btl de garde van Napoleon en klom weldra roem , dat hj geruimen tjd tot de gunsten keizer H adriangs. Als
op tot luitenant-kolonel. Hj nam deel aan lingen behoorde va'
den togt naar Rusland en werd bj Krasnoi w jsgeer huldigde hj de sceptische school?
gew ond,streed in 1813 in D tlitschland,werd en zjn vermaardheid als redenaar was zöo
'
benoem d t0triddervan het Legioen van Eer, groot! dat men te Athene zelfs standbeelden
en ontving bj Dresden een schot in de heup. ter zjner eeroprigtte.Herodesxl.
/ïïcl.
swerd
Na de herstellingvan Nederland werd hj er erfgenaam van zjne boekerj,en zjn voorals maloorbj hetleger geplaatst,klom spoe- trefeljkste leerlingwasAleaundevtl
tzzsReleudig op, was n0g vôör den Tiendaagsûhen cïJ, o0k Pelylato genaamd. Hj heeft een
aant
al
ges
c
hrl
f
t
en
nage
l
at
e
n
,
w
aa
rvan
m en
veldtogt generaal-majoor, en kreeg in 1838
het bevel over de 3de divisie infanterie.Hj fragmentenaantreftbj Gelliusen elders.
werd in 1842bevorderdt0tluitenant-generaal,
Favras (Thomas Mahy,marquis de),een
in 1845 gepensioneerd,en overleed teUtrecht slagtoff
erderstaatkunde,reborenteBloisden
den 9den Junj 1855.Hj wasriddervan de 26sten Maart 1744,nam dlenstbj hetFran4de en 3de klasse der M ilitaire MTillemsorde sche legeren wasbj hetuitbarsten derOmen van de orde van den Nederlandschen wenteling hoofd-oëcier bj de Zwitsersche
Leeuw.
gard: van dengraafvan Proeenee(Lodewjk

Favolius (Hug0), een verdiensteljk be- XVIII).Hjwa'
sgehuwdmetprinsesCaroline,
oefenaar der Latjnsche letterkunde, werd eene dochter van den vorstvon A nhalt-Berngeboren te Middelburg den 12den Augustus I'
lfrg-tscAlzlfpzùlr.g,en ditl1ooge huweljk,in
1523.studeerde te Padua in dewjsbeqeerte verband metzjneeerzucht,wasoorzaak,dat
en geneeskunde, bezocht in 1545 Venetlë en hj bj denaanvang derRevolutie plannenbeRom e, en ontm oette in laatstgenoemde stad raamde,om zjnvaderlandenzichzelventeredeen vroegeren schoolmakker,Mattlteus Zczfri- den.Hj maaktefnantiëleberekeningen,wilde
n'
tbs, in dien tjd secretaris bj den ambassa- een volksleger tegen het buitenland op de
4*
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been brengen,en nam eindeljk hetbesluit,
om den Koning en zjn gezag tehandhaven,
en weldoor een aantalkloekm oedige mannen
bjeen te brengen, die in staatwaren,om
den Vorsten zjn Hoftegen elken aanvalte
beveiligen.W eldraechterwashj doorspionnen omringd,diehem in zjn voornemen ondersteunden,maar tevens bj hetBewind de
beschuldiginginbragten,dathjjeen legervan
30000man wildewerven,Parjsdoorhongersnûod dwingen,Lafayetteen den mail'eBailly

vermoorden en ëen Koning naax elders brengen.Om denoodigehulpmiddelentebekomen,

vervoegde I'
almaszich bj den graafranProlezlce, die vermoedeljk eene aanzienljke
'
s0m terzjnerbeschikkingstelde.ToenI'
arras
den Q4sten December 1789 een gedeelte dier

s0m wilde Ontvangen, werd hj met ztjne
echtgenoote plotseljk gevat,terwjleen adjudant van Lajayette zjne papiel-en in beslag
nam.Nu ontstond er een ingewikkeldprocès,

hetwelk aanvankeljk eene voorFavrqsguustige w ending scheen te nemen, maar door
velerleilisten en lagen onder de bedreigingen
der volkswoedeeenenoodlottigeuitkomsthad.

Hj werd den 18den Februarj 1790 wegens

staatsverraad t0t de koord veroordeeld, en
men voltrok ditvonnis den volgenden avond

kwam hj meeren meerin verzettegen LoA'
?
t'# Napoleon.HetRhhne-departementzond
hem naarhetW etgevendLigchaam,enhjwerd
er een van de leidersderDemocratischepartj,
ja, na de vlugt van Ledrlt-Rollin (13 Junj
1859) het hoofd der Bergpartj. De staatsstreek van 2Decenlber1851verwjderdehem
voor langentjdvan hetstaatl
tundig tooneel.
In 1858echterwerd hj teParjsgekozent0t
lid van hetW etgevend Ligchaam ,in 1864 te
Lyon, en hj voerde er het Nioord over de
belangrjkste aangelegenheden des lands.Hj
zoenli
jken''
behoorde ert0tdepartjderronvel'
die,aanvankeljk ltlein?van jaartotjaaraangroeide, en geeselde b!jelke gelegenheid de
schjnbaar vredelievendeen vrjzinnige,maar
eigenljk oorloqzuchtige en despotieke staatkunde des Kelzers. Z00 deed hj met Thiers
bj deexpeditie naarMexico,- in1868bjde
nieuwe drukperswet, die door velen a1s een
stap vooxwaarts Op den weg der vrtlzinnigheid werd begroet,- en btjhetvalscheconstitutionalismus van hetministérie Olllvier.In
Julj 1870 w@shj een derweinigen die den
oorlog met Duitsehland afkeurden en ontrieden. Toch liep htjals staatsman a'
an den leiband der omstandigheden.Immers na den va1
van Sédan washj belastmetdeportefeuille

bj fakkellicht op hetOrève-plein temidden van Buitenlandsche Zaken.N 0g in den nacht
van het gewoel en de verwenschingen eener van 3 Op 4 Septembertnadatde maarschalk

tallooze menigte. Hj stierfmet de grootste van Palikao aan het W etgevend Liychaam
standvastigheid, hoewel hj t0t het laatste mededeeling had gedaan van de capltulatie
oogenblik hoop voedde Op de tusschenkomst van Sêdan en vandegevangenllemingdesKeivan het H0f;doch zelfs de graafranProvence zers,deed hj hetvoorsteltOm denKeizeren
duxfde geene poging w agen om hem te red- zjn geslacht vervallen te verklaren van den
den. Nadat het oFer gevallen was,gevoelde txoon, uit de leden van het W etgevend Ligmen hetverkeerde van ditgruwelstuk ,en de chaam een Bew ind te benoem en,en den 00r-

eene partj zocht de schuld op de anderete
schuiven.Zjne echtgenoote werd kortdaarna
op vrjevoeten gesteld.
Favre (GabrlelClaude Jules),een Fransc'
h
xegtsgeleerde en staatsm an,geboren te Lyon
den zlstenMaart1801:had bj hetuitbarsten
dex Julj-revolutie Julst zjne regtsgeleerde
studiën voleindigd.Hj werd advocaatinzjne
geboortestad en Onderscheiddezich doorzjne
xepublikeins* e gevoelens. In 1845 ging hj
naar Parjs, om er beschuldigden te verdedigen, die wegenspolitiekeovertredingen waren
aangeklaagd,en na dien tjd behoorde hjt0t
demeest-beroemdeleden derbalie aldaar.Bj
de Februarj-omwenteling van 1848 werd hj

10g t0t het uiterste door te zetten.In djen

geest ging hj voort,toen hj na derevolutie

van 4 September lid van het Voorloopig Bewind en met het bestier der Buitenlandsche

Zaken belast werd. In zjne circulairesvan
den 6den en liden September zocht hj de

sehuld en dus 0ok de geheele verantwoorde-

ljkheid van den oorlog op Pruissen tewerpen. Geen voet gronds, geen steen van de

vestingen wilde hj afstaan,en hj gebood

de Duitschers op hoogen toon,het gebiedder
Republiek te verlaten. Geen wonder alzoo,
dat de gesprekken, den 19den tot den zosten
September door I'arre met '
von ./l-lrk op

het kasteelFerrières bj Lagny gevoerd,t0t

benoemd t0t secretaris-generaal van hetm i- geenerleiuitkom stleidden.D eonnaauwkeurignistêrie van Binnenlandsche Zaken, en men heden in hetrapport,dathjdaaromtrentaan
wasalgemeen van oordeel,dathjLedrwkol- het Voorloopig Bewind inleverde, werden

!i. bevestigde in zjne radicalegezindheden. weldra door den Rjkskanseliex Op scherpen
M en hield hem voor de vervaardiger van de toon aangewezen.HoewelFrankrjk de eene

beruchte circulaire, die de regelen bevatte, nederlaag na de andere leed, protesteerde
avre zelfs den 18dep Octobernog tegen het
waaraan debuitengewone commissarissen zich I'
moeden, dat men den Elzas en een gebj hetçebruik hunnerOnbeperktemagtinde ver
provinden hadden te houden, alsmede van deelte van Lotharingen z0u willen afstaan.
het 16de Bulletin de la Rêpublique,dat in Toen echter Parjsbelegerdwerd enallehoop

stjl en inhoud aan hetSchrikbewind herin- op ontzetverdween,moesthj zich welnaar
nert. Als vertegenwoordiger van hetdeparte- Versailles begeven,waar hj den 28stenJanumentLoirenam hj jverig deela'
an dewerk- arj de capitulatie van Parjs en den wapenzaamheden der Constituante, en stemde nu stilstandmetron.
fï.
sgzltvàsloot.Nadathtjvoorts
eens m et de linker-ydan wederm et de reg- in Ondersdleidene departementen tot lid der
terzjde.Na de verklezing van 10December Nationale Vergadering benoemd was,belastte
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Thiers hem met de portefeuille van Buiten- grootetoejuiching ontvangen.Hetstaatkundig
landsche Zaken.Aletlaatstgenoemdenam hj leven,datin 1825 in Hongarjebegonteontdeel aan de vredesonderhandelingen te Ver- waken?vergde inmiddels 00kdebelangstelling

sailles,waarna hj den 26stenFebruarj 1871 van Fay.T0t aan hetoytreden van Kons'
l
tth
de prelim inairen en den lodenM eidaaraanvol- (1840)washj inhetcomltaatPesth,hetwelk
gende het definitieve vredesverdrag te Frank- hjin1835 00k op denRjksdagvertegenwoorfort aan de Main onderteekende. O0k nadat digde, de woordvoerder der oppositie.Later
Thiers t0tvoorzitter der Fransche Reptlbliek stond hj indeschadtlw van glansrjkertalengekozen was, behield hj aanvankeljl
tzjne ten,dochbleefeenjverigbevorderaarvanalle
betrekking, doch nam tegen het einde van vrjzinnigeinstellingen en nationalebelangen.
Julj zjn ontslag,waarna hj vervangenwerd HjhielpdenHongaarschenschouwburgstichten
door Charles de .
#l-z
lf.
sc/.Hj heefteeneschets te Ofen en eene spaarkas te Pesth,en was
van zjnediplomatiekewerkzaamheden gege- voorzitter van Onderscheidene vereenigingen,
ven in zjn geschriftrRome etlaRépublique die de w elvaarten de ontwikkeling desvolks
Fxançaise (1871). I'
arreis een uitstekend beoogden.Meer dan êén belangrjk geschrift
redenaar, vol gloed fm leven.Men mist we1 over zoodanige aangelegenheden getulgde van
is waar bj hem eene zekere sierljkheid en zjn jver,en eeneuitgavezjnergezamenljke
bevalligheid, die men bj het fraaje ciloriet werken is in 1843- 1844 in 8 deelen in het
van een schilder mag velgeljken,doeh dit licllt verschenen.D e gebeurtenissen van 1848
wordtruim schootsopgew ogelzd001.degemak- on 1849 bezieldenzo
hem
odatOphjnieuw met dichkeljkheid,waarmede hj hetwoord voert,en terljken gloed,
ondersche ene
do0rdebehendigheid,waarmedehjhetwapen htlmoristische romaneen en verhalen in het
der scherpzinnige redenériny weette gebrui- licht gaf.Hj ovel-leed den 25stenJulj 1864,
ken.Tot zjnejongstegeschrlftenbehoortO0k: en de diredie der spaarkaste Pesth huldigde
Le gouvernement de la défbnse nationale zjne nagedachtenisdooreenes0m van 20000
(1871,2 dln)'',
Eorjnen vast te stellen,waarvan de renten
Faw kes (Guy), de man van het bus- iaarltjks zullen wol
*den toegekend aan den
kruidverraad in Engeland, werd geboren in vervaardigervan hetbeste letterkundigewerk.
Yorkshire in 1570.Hj behoordet0teeneP<0- JosepltFJZ/,een Duitsch schilder.Hj werd
testantsche familie, maar ging reeds vroeg geboren te Keulen in 1813, legde zich te
ovel- t0t de R. Katholioke Kerk en diende Diisseldorfen te Parjs op hethistorieschilonderde Syanjaarden in de Nederlanden.Als deren t0e,en bragtin 1840 zjn psimson en
een dweepzlekejveraarvoorzjnegodsdienst, Delila'' op de tentoonstelling.Later verwierf
smeedde hj bj zjn terlgkeer in Engeland hj grooten roem doorzjnefkesco-schilderjen
eene zamenzwering en nam de taak op zich, in de zaal van het raadhuis te Elberfeld,
om bj de Opening van hetParlement(5 N0- waarhtjdeoudstegeschiedenisderDuitschers
vembel'1605)den Koning, deministersen de t0t aan den Hgrmanslag heeft voorgesteld.
vertegenw oordigers door middelvan buskruid Zjne compositie getuigt van eene levendige
in de lucht te laten vliegen.Dooreen zjner verbeelding,en zjne uitvoeringvaneene0nrotgezellen verraden,w erd I'
awkesm etdelont gemegne kunstvaardigheid.Voortsleverdehj
in de hand betrapt,in hechtenisgenom en,op
Ronieo en Julia'' - Gretchen in de gevande pjnbank gebragt en gedood.T0t gedach- genis'',enz.
tenis van dit feitwerd nog t0tin denjong- Fayd'herbe (Lucas) een verdiensteljk

sten tjd op alle belangrjke plaatsen van En- Belgiseh beeldhouwer, geboren te Meehelen
geland telken Jare op den 5den November een in 1617, kw am vervolgens in aanraking met
stroo-pop - hetbeeld van Fawkes - doorde Rllbens, die hem naar zjne teekeningen onstraten gedragen en eindeljk verbrand onder derstsheidene fguren lietvervaardigen.welke
het zingen van het lied: ppray remembervervolgensin hetbezitkwamen vandenKeurThe fifth Ot' Novem ber, - The gunpûwder vûrst van de lafalz. I'
ayd'lterbe was desgetreason and plot,etc.''
ljks een goed bouwm eester: de Kerk der
Fay.Onderdezen naam vermelden wj: Lieve Vrouwe van Hanswjk isnaar zjn ontA ndreas -#ky, een Hopgaal'sch dichter en werp gebouwd) en Onder hetkoepeldak be-

prozaschrjver. Hj werd geboren den 3osten vonden er zich 2 fraaje bas-relièfsvan zjne
Mei 1786 te Kohany in hetcomitaatZemplin, hand, voorstellende pD e aaubidding der herstudeerde in de regten en vestigde zich als ders''en rDe kruisdraging''.HtiOverleedin
advocaattePesth.W egenszjne wankelende zjne geboûrteplaats in 1694, en men vindt
gezondheid en vooral ook op aansporing van van hem in België een groot aantal standKazlnczy, bepaalde hj zich bj de beoefening beelden, bas-relièfs,praalgraven,enz.tzooals
de< letteren.Op een zeel-m iddelm atigen dicht- het staudbeeld van den heiligen Jozf en het
btmdel:rllokreta(Bloemtuill''genaamd,volgde praalgrafvan den aartsbissehop Crusen in de
na een stilstand van 10jaarin 1818eenrlpris St.Rom botlts-lferk te Alechelen, de borstBol
treta (Nieuwe blf
lemtuill'' die hem als beelden van den heiligen A'ayltstin't
ns en van
dichter beroemd maakte.Zjne rMesêk (Fa- den heiligen Ambrosi'lts in de Kerk van de
belenl''werden in 1820 met nor grootel
-en luieve Vrouwe van Hanswjk aldaar, de
bjvalontvangen, en onderscheldenezjner beelden van deheilige M aagd en van Christus
tooneelstukken genoten de eer der ppvoering. in de Bagjneukerl
t,enz.Voortsbouwde hj
Zjne humoristische romans en de vcrhalen? n0g de kerk der abdj van Everbode, de
die hj in tjdschriflen plaatste) werden met St. M ichielskerk te Leuven? de St.Pie-
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terskerk teMechelen,- dekerk derproostdj kozenwas,trad hj openljk opalseen voorvan Leliëndal,enz.

stander van algemeen stemregt en stichtte,

Fayence,zie Aardet
verk.
t0tversyreiding zjnerdenkbeelden,derRevue
Fayoem is de naam eenerEgyptischepro- de Geneve'' die later den naam ontving van
vincie,eenige dagreizen boven Caïro gelegen, XLa Nation Suisse''. Toen de weifelachtige
doordeLibyschewoestjn omgevenenslechts staatkunde van den staatsraad te Genève ten
dooreene engevalleimethetNjldalverbon- opzigte der Jezuïeten-enSonderbundsquaestie
den is. Deze oase in het barre zandgewest in October 1846 aanleiding gaft0teene revoheeft eene lengte van 8 en eene breedte van lutie, plaatste I%u.q zich aan hethoofd van
6 geogr.mjl,en haarlaagste puntligtonge- het Voorloopig Bewind en bragt met hulp
veer 30 Ned.ellagerdan denaastbj gelegen der Radicalen eene Democratische Grondwet

oevervan deNjl.Tevoren waszj onvrucht- t0t stand. Daarna had hj als lid van den

baar en verstoken van water,met uitzonde- Staatsraad en van den Grooten Raad een
ring van een grootzout meer, doch thans is invloed op de zaken der Republiek,als nie-

zjhetvruchtbaarstegewestvangeheelEgypte, mand na Calrl
jn en vôördezen ooitbezeten
w aar, behalve de gew one voedergew assen, had.Hj maaktezich verdiensteljk dooruit0ok rozen ter vervaardiging van rozenolie, legging en verfraajing der stad,en ook als
abrikozen,vjgen,druiven,oljven,dadels, afkevaardigde naar deBondsvergaderingkwam
rjstenz.groejen.Dezeveranderingwerddoor hj met kracht op voor zjne beginselen.Bj
eene grootsche onderneming vaà de Farao's herhaling verzette hj zich tegen den eisch

der twaalfde dynastie van M anetho omstreeks der Bondsregéring, Om politieke vlugtelingen
3000Jaarvôôrdenaanvang onzertjdrekening uit Genève te verbannen, zoodat de reactiot0t stand gebragt dnor het graven van het naire pers in Europa hem voorstelde als den
Jozefs-kanaal, dat het Njlwater derwaarts beschermer der volksmenners en revolutievoerde.D00rhethoogere gedeeltevanFayoem mannen. Niettemin werd de oppositie tegen
van het lagere door dammen afte scheidçn, Fazy,alsvertegenwoordigerderDemocratische
voxmde men een groot meer, Piom-en-Mere gevoelens, allengs sterker en droeg de zege-

(Meer van hetoverstroomingswater),doorde
Grieken Moeris genaamd. Uit dit meer geschiedde de besproejing, welke door middel
van sluizen geregeld werd. Later zjn die

praalweg bj de verkiezingen in hetnajaar
van 1853.Doch reedsin 1855kwam hj met
zjne staatkundige vrienden weder aan het
bewind en genootgeruimen tjdmeerdan ooit

dam men vernield, en het water stroom de de gunstdes volks,zelfs der R.Katholieken.
naar het laagste gedeelte der oase,waar het De oppositie rustte echter niet, en smeedde
een nieuw meer, Birket-el-lferoen,vèrmde, uit sommige partjdige handelingen van Fazy

terwjl de bedding van het oude droogliep telkens nieuwe wapens, vooral was zj
en door den landbouw in beslag genomen verontwaardigd,toen laatstgenoemde,instrjd
werd. Aan dit meer ontleende het geheele met de wet, de speelbank van den Cercle
gew est den naam van Piom , waarvan de d'étrangers in zjn huisduldde.001tverweet
Arabieren Fayoem gemaakt hebben. Op den men hem eene vriendsehappeljke gezindheid
oosteljken oevervan ditmeeren wè1bj den jegens het Fransche Keizelq'jk, hoewel hj
m ond van het kanaalbevond zich weleer het zichin 1860 bj deannexatie van Savoyeaan
beroemde Labyrint (zie Doollt@),en aan de de zjde schaarde der Patriotten teGenève,
overzjde bereikte men de hootdstadderpro- die gemeld qebied wenschten toegevoegdte
vincie,eerst Crocodilôjolis, daarna Arslnoë zien aan Zwltserland. In het voorjaar van
geheeten. Op hare pmnhoopen verheft zich 1861 werd hj door een zjnertegenstanders

thans Medînet-el-Fayoem , ook thans n0g de opstraatgrievendbeleedigd.D eaanranderwerd
hoofdplaatsvan ditgcw est,dat in 77 dorpen Ygestraft, doch de regtbank w ilde niet erken-

en 27buurtschappenbjna 150000inwonerstelt. nen,watFazyeischte,nameljkdatzjneeerals
Fazy (James),een Zwitsersch staatsman staatsambtenaar geschonden w as.H ierop nam
en partjhoofd, geboren den lzden Mei 1794 hj met zjne 6 ambtgenooten aanstondszjn
en afkomstig uit eene familie van Fxansche ontslag,maarzj werden allellerkozen.Toch
uitgewekenen,studeerdeteParjsinderegten grûeidede krac,
htder oppositie-mannen (indeen staatsw etenschappen en was reeds vroeg pendenten)zoodanig,dathjin1862niethermedewerkerin dagbladen van vrjzinnigerig- kozen werd a1s staatsraad. Eene poging der
ting.Als hoofdredadeur van de rRévolution'' Radicalen,om hem den zlsten Augustus1864
onderteekende hj den zlsten Julj 1830 het bj de vervulling dervacature van een afgebekende protest der dagbladschrjvers tegen treden lid in den staatsraad te brengen misde Junj-ordonnantiën,en toen na detroons- lukte)en werd daagsdaarna achtervolgddoor
beklimmingvan LodewnkTACIè,
:vervolgingen eene botsing van gewapenden in de wjk
tegen de Democratische dagbladpers werden

St.Gervais.Deopyositie beweerde,datF@zy

ingesteld,keerde hj terug naar zjn vader- de oorzaak was dler demonstratie,ja,I'azy
land.Hierwashjweldradeleiderderoppositie werd door den regter geroepen en m en gaf
en stichtte in de pEurope centrale''een blad, zelfs bevel, om hen in hechtenis te nemen.
hetwelk men als het orgaan van hetplonge Hieraan onttrok hj zich doorde vlugtnaar
Europa''k0n aanmerken. Ook stond hj in Ferney. Daar de regtbank eehter bj nader
betrekking m et M azzini en andere hoofden onderzoek geene reden vond,om hem in staat
der liberale propaganda. Nadat hj in 1841 van beschuldiging te stellen,keerde hj terug
t0t 1id van den Grooten Raad te Genève ge- naar Genève)waarhj wederzitting nam in

FAZY-F:CAxP.
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den Grooten Raad en werkzaam bleef voor Jaar in Stokholm zjne woonstede en v0lzjnepartj.Schoon dezestaatsman weldege- bragt in dien tjd reizen door Z'ieden 0n

1jk zjne zwakke zjde heeft,moetmen erkennentdathj voorhetwelzjn van Genève
veelheoft gedaan.Voortsschreefhj romans
en drapa's, alsmede een belangrjk rEssai

Noorwegen.In 1828begafhj zich naarDresden, waar hj 11/2'- en vervolgens naar
Miinchen,waarhi
J
'2Jaarbleef.Grootenroem
verwierfhj doorzjneNoorschelandschappen,
d'un prec
'is de l'histoire de la repl
' lblique de diein Parjs,EngelandenChxistianiawexden
Genève (1838)''.
geplaatst. In 1832 ging hj naar Rome,en
Fea (Carl0 Dominico Francesco Tgnatio), deeersteschilderj,welkehj aldaaxvervaar-

een Italiaansch priester,godgeleerdc,regtsge- digde, werd door Thortvaldsen aangekocht.
leerde,letter-en oudheidkundigeen kunstken- Voorts schilderde hj een paar fraaje landner, werd gyboren den 4den Junj 1753 te schappen uit Tyrol,deed eenige togten door
Pigna bj Nlzza, studeerde te Nizza en te Beneden-ltalië,toefde m et Ole WIJJeen w inRome en erlangde in laatstgenoemde stad de ter teRome,en toog toen wedernoordwaarts.
priesterwjding en de doctorale waardigheid. In Zw itserland bestudeerde hj vooraldeglet-

In 1798 geraaktehj in staatkt
lndigeverwikkelingen,zoodathjbjhetoprukken derFranschen naar Florencede wjk moest nemen,
terwjlhj bj zjnterugkeerdoordeNapolitanen,dieRomebezethielden,alseenJacobjn
in hechtenis genomen, maar spoedig weder

0!) vrje voeten gesteld werd.Daarna zag hj

zlch benoemd t0tcommissario delle antichita
en t0t bibliothecaris van prins Cl
t'i-qi.In die
betrekking bestl
mrde hj met veelbeleiden
goed gevolg Onderscheidene opdelvingen te
Rome, en overleed aldaar den 18den Maart
1854.Van zjnegeschriften noemenwj:rMis-

cellanea filologica,critica e antiquaria(1790)'',
-

L'integrita de1PanteonediM arco Agrippa

(1801):',- pcondusioni pe< l'integrita de1

Pa
nteone diAfarcoAyrippa (1807en 1820)'',
ammenti di
rFr

fastlconsolari(1820)''
)-

D eserizigne diRoma e deicontorni con ve-

schers,zooalsbljktuitzjnprachtigschilderj,
den Grindelwald-gletschervoorstellend.Vervol-

genskeerdehjnaeeneachtjal
-igeuitlandigheid
over Parjsen Londen naarzjngeboortegrond
terugqdoch in hetzelfdeJaar (1836)ging hj
nogmaals naar Engeland, Om er i1zde noordeljlte graafschappen schetsen te verzamelen,
die hi
j den volgenden winter op het doek
bragt.W ederom deedhjeenereisdoorDuitschland en Zwitserland en blt?ef 2 winters in
Noorwegen jverigwerkzaam.Daaxna tradhj
in het huweljk en begafzich in 1840 naar
Am sterdam , waar hethem echter zoo slecht
beviel, dat hj reeds in den herfstvan dat
jaarmetbljdschapnaarMiinchentrok.Naauweljksechterhadhj erdenoodigemaatregelen
genomen vooreen duurzaam vertoef,toen hj
den lGdenJanuaxj 1843overleed.Dezevot)l'
treFeljke klmstenaarOnderscheidde zich door

dute (1822!3 dln,- ook in 1823)''
,- voorts eene uitvoerigeen sierlijkepenseelsbehandeling

eene vertallng van de rGeschichtederKunst,, en dooreen harmonisci
zcoloriet.
van W '
Lnckelmamn,- en eeneuitgavevanH0Febronius (Justinus),zieHontltelm (J0rl/'Jf.f.
$'.
hann Nicolasv0n).

Fearn (J:hn),een Engelsch wjsgeer,ge- Febrqarij, in het Nederlandsch Sprokboren omstreeks lletjaar 1767,ging als zee- kelmaand, de tweede maand desJaars,heeft
manreedsvroegnaarOost-lndië.Eenwjsgeerig in desehrikkelaren 29 enindeoverigejaren
boek van Loeke wekte in hem den lustt0t 28 dagen.Bj deRomeinen telde zjaanvanphilosophischebespiegelingen.Tnzjnegeschrif- keljk steeds 29dagen;toen echterdeachtste
ten:rAnessay onht
lmanconsciousness(1811)''
, maand desJaarsden naam van AugustusontDA review ot
'the flrstprinciples (1813)''
1 ving, werd aan I'
ebr'
aarl
j een dag ontnomen
pFi
r
s
t
l
i
ne
s
O
f
t
h
e
hu
ma
n
mi
n
d
(
1
8
2
0
)
'
'
en aan Augustus toegevoegd,opdatdeze niet
en pAnti-Tooke or an analysis oflanguage minderdagenmogttcllen danJulius,nameljk
(1824- 1827, 2 dlnl''zocht hj aan de wjs- 31. Februarj ontleend haren naam aan den

begeerte toegang te verscllaFen t0thet volk. oud-ltaliaanschen g0d Febrl- s, - en wè1
Hj Overleed te Londen den 3den December wegens de Februalia- of Lupercalia-feesten
1837.
die van den 18den t0tden 28stenFebruarjals
,

Fearnly tThol
uasl, een verdiensteljk reiniyingsfeesten te Rome gevierd werden.

Noorsch landschapschilder,w erd geborcn den
Fecam p, te voren Fescan of Fescamp
zTsten December 1802 te Frederikshalen op- eene zeestad in het Fransche departement,

gevoed bj een oom te Christiania.Eerstbereidde1zj zichvoort0tdekrjgsdienst,daarna
voor den handelz en hieraan wjdde hj zich
tot aan den l8-lariyen ouderdom.lnmiddels
had hj zjne Oefenlngen Op deteekenschool
voortgezet?en toen h'
t hierden eersten prjs
verwierf en tevens verdrieteljkheden in het
koopmansvak ondervond begat'hj zich naar
Kopenhagen, waar hj de schilder-académie
bezocht.Reedsnakorten tjd trokhj de aandacht tOt zich van Osear, den kroonprins
van Zw eden: zoodat deze hem een stthilderstuk - een gezigt op Kopelzhagen
bestelde. Dientengevolge vestigde hj later 5

Seine lnferieure,6geogr.mtjltennoordnoordoosten van Havre de Grâee,aan den spoor-

weg en den mond de<kustrivierFécamp bj

het Kanaal gelegen, is omringd door barre
heuvels en bezit eene ruime en veiligereede,
benevens eene haven. llet stadje heeft een
Ouderwetsch en sombervoorkomen.Demerk-

waaxdigste gebouwen zjn er defraajekerk

van Nôtre.Dame, de Oude Dl-ievtlldigheids-

abdj en debadhuizenaan zee.Men heefter
eene haudelsregtbank , een vredegeregt,eene
hydl-ographistlhe school,eene bibliptheek,een

sehotlwblrr:alsmede eenige instellingen van
weldadigheld en ruim 12000 inw oners, die
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zich bezighoudenmetvisscherj,Bcheepsbouw, s
0rSchleidenundderMond(1856)''?- pueber
handel en fabriekarbeid.M en telt er 100 vis- die Sectenfrage (1861),,,- en pDl
e dreiM 0schersvaartuigen, en zj is de voornaamste tiveund GrindedesGlaubens(1863)''
.IntusFranscheplaats,waarschepenvoorkabeljaauw-, schen liethj deexactewetenschappengeensharing-en makreelenvangstworden uitgeru8t? zins varen,zooals bljkt uitzjneverhandeterwjl er een levendige handel bestaat in lingen in dewerken van hetKoninkljk Sakkoloniale waren.Fécamp!in hetLjtjn Fis- sisch Genootschap van W etenschappen, uit
ct
d'
rï'
?
:zl of M scanum, schjnt zjn oorsprong zjnerphysikalischeundphilosophischeAtomenverschuldigd te wezen aan een beroem d non- lehre(zdeuitgavet864)'',enuitzjnhoofdwerk
nenklooster, dat in 664 gesticht,in 841 doûr
de Noormannen verwoest, maar in 988 door
hertog Rieltard van Fbr-cw#ïê weder opgebotlwd werd. Het klooster bleef bestaan t0t
in de 18de eeuw. D e stad was reeds in de

13deeeuw vermaard door deharingvisscherj,
en werd gedurende de oorlogen in Frankrjk
m eer dan eenmaalverw oest.
Fechner (GustavTheodor),eenverdiensteljk natuurkundige,dichterenwjsgeerigschrjver, geboren den 19den April 1801 te GroszSëhrchen bj Muskau in de Niederlausitz,
studeerde te Leipzig in de medicjnen,doch
legde zich weldra uitsluitend t0e opdenatuuxkundige wetenschap en vestigde zich alsprivaatdocent aan genoem de hoogeschool,waar

DElemente der Psychoqtrik (1660,2 d1n)''
.

ln laatstgenoem d werk ls de betrekking van
ligchaam en zielnaar de methode der exacte
w etenschappen behandeld.

Feder (Johann Ueorg Heinrich), een
Duitsch wjsgeer, geboren den 15deù Mei

1740 in het dorp Schornweisach op hetgebied
van Baireuth, studeerde te Erlangen in de
godgeleerdheid en opvoedkunde,w erd in 1765
hoogleeraarinde metaphysicaendeOostersche
talen aan het gymnasium te Coburg,in 1768

hoogleeraar in de wjsbegeerte te Göttingen
en in 1782 directeur van het instituut voor
pages en hofraadteHannover,alwaarhjden
zlsten Februarj 1821overleed.Van zjnegeschritten noemen wj:pGrundriszderphilosophischenW issenschaften(zdeuitgave1769)''-

hj in 1834 t0tgewoon hoogleeraarin denatuurkundebenoemd werd.In dien tjdwjdde DUntersuchungen iiber den menschlichen W ilhj zich vooralaan een naauwkeurig onder- len (zdeuitgave 1785- 1792,4dln)'',- rlnzoek van hetgalvanism us,en de uitkomsten stitutiones logicae et metaphysicae (4de uitdaarvan plaatste hj in deAnnalen van Pog- gave 1797)'' - en pueberRaum und CauCendorf en in zjn werk:pMaszbestimmungen salitët(1787)''.Zjne levensbeschrjving,door
uber die galvanische Kette (1831),,,ajsmede hem zelven opgesteld,werd in 1825 door zjn
in het 3de deel van het doorhem bewerkte zoonuitgegeven.O0k bezorgdehjmetM einers
leerboek der natuurkunde van Biot.O0k hield de uitgave der pphilosophische Bibliothek

hj zich bezig metdeverschjnselen van het (1788,4 dln)''.Hjbehoordet0tdeeclectische
licht en vertaalde het scheiklzndig leerboek school? en zonderaan de wjsgeerige wetenvan Thênard:terwjlhjhetdoorhem gestichte schag zelvegrootediensten tebewjzen,heeft
DPharmaceutlsche Centralblatt''redigeerde en hj zlch toch bejverd,Om haart0etepassen
de uitgave bezorgde van het rRepertorium t0t opheldering der belangrjkste aangelegenderExperimentalphysik (1832,3d1n)'',- van heden,totverrjking van het verstand en t0t
het pRepertorium der neuen Entdeckungen veredelinq ;an hetschoonheidsgevoel.
Federlcl (Camillo), een uitstekend Italiin derunorganischenChemie(1833,3d1n)'',en
van het rRepertorium der neuen Entdeckun- aansch bljspeldichteren degrondleggereener
geninderorganischen Chemie(1834,2d1n)'',- nieuwe dramatische school, heette eigenljk
en vanhetpHauslexikon(1834- 1838),8dln)''. Giovanni Wtzf/ïd/. Vo ssolo ofvolgensanderen
Ook leverde hj vroeger onder den naam van Oyeri.Geboren in 1755 tePoggiolodiGaressio
dr. M ises depstapeliamixta(1824)'',eene ver- in de provincie Mondovi, ontving hj zjne
zameling van hum oristischeopstellen,- voorts opleiding te Ceva en te Turjn,studeerde in
XBew eis dass der Mond aus Iodine besteht de regten, en werd in 1784 regter te Govon,
(1821 en 1832)'',- en npanegyricusderJet- een vlek in de provincie Asti.K oning Vidor
MI,
:IIk leerde hem aldaar kennen en
zigen Medicin und Naturgeschehte (1822)''. H-Jt
Later volgden pvergleichende Anatomie der benoemde hem t0t regter te Moncaliéri,een

Engel(1825)'') XSchiitzmittelfiirdieCholera (1832)'',- en pvierParadoxa (1846)''.
Op dichterljk gebied begafhj zich doorzjn
XBuchleinv0m Lebennachden Tode(1836)'',
Râthselbuchlein (3deuitgave1865)'' en
DGedichte (1842)''.Ht werd in 1839 belemmerd in zjne werkzaamheden doorhoofdpjn

stadjenabj Turjn.UitliefdeJegenseenet00-

neelkunstenares, Camilla A ïccïgenaam d,nam

hj echterzjn ontslag en voegdezich bj een
tooneelgezelschap. Hj werd nu door zjne
ouders verstooten en noemde zich I'
ederici,
eene verkorting van qFedele alla Ricci (getrouw aan Riccil''. Hj overleedte Turjn in
en eene oogziekte, welke laatste echter in Februarj 1803.T0tzjnebestebljspelen be1843 verdw een,doch eene grootegevoeligheid hooren: plu'avviso aimariti'')- DL0 scultore
der oogen achterliet. Hj bepaalde zich nu e il cieco'',- en rEnrico IV alpasso della
hoofdzakeljk bj de natuurkunde,anthropo- Marna''.Zjne poyere teatrali''zjn in 10 ot'
logie en aesthetiek, en schreef ru eber das 5 deelrn bj herhallng uitgegeven.
höchste Gut (1846)'',- nNanna,oder iiber
Feeén zjn vrouweljke geesten der R0dasSeelenlebenderPianzen(1h46)'',- rzend- maansche en Celtische volksoverleveringenj
Avesta, oder iiber die D inge des Him mels en spelen hierin eene belangrjke rol.Daarund dea Jenseits (1851,3 dlnlp'
,- pprotbs- t0e behooren de oude 3 Romaansche schik-

FEEXN-PEESTDAGEN.
godinnen, waarvan de Feeën (in 'tLatjn
Fata,in '
tProvençaalsch Fada,in 'tFransch
H e4haxen naam ontleenen.Metdezeverwarde
men de 3 Celtische M atres ot'moedelljke be.
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spreekt saen van beweeybare feestdagen, die
zich naar den veranderljken tjd van het
Paaschfeest regelen,- en van onbewee-qbare,
die steeds op denzelfden datum vallen,zooals

schel'
m godinnen, waalmaastmen de oud-Ger- het Kersttbest,hetNieuwjaarsfeest,enz.,maansche ofSkandinavische Nornen kanplaat- alsmede van yewone, die telken Jare op gesen.In de tweede plaats rekende men t0t de zette tjden terugkomen,en b'
tdtengewone,die
feeëneenaanzienljkaantalvrouweljkegeesten, van Overheidswege worden verordend. O0k
die in w ouden,grotten en aan rivierenw onen. heeft men yeheele of' halre feestdagen, naar
Zj zjn liefhebstersvan den dansen dikwjls mate de geheele ofde halve dag er mede gezag men zebezig metde wasch.Alskoningin moeidis,- eneindeljkalyemeeneenbkizondere,
der Feeën wordtin de 13deeeuw eene zekere te weten zulke,die doorde geheele Christen-

Domina .
fflHp#ïc (Dame Abonde) genoemd. heid,ofzulke,die door bepaalde kerkgenootIn Frankrjk heette men deze Feeën 00k schappen gevierd worden.De avond vo'ôrden
Diresses, Dames Nlz3c/ld:, Bonnes dames en

BonnesetJrlzlckdpueelles.Eindeljk gafmen

feestdag draagtden naam van rier-arond.
Het aantal feestdagen was in de eerste

in de derde plaatsden naam van Feeën aan
vrouwen uit de menschen, en deze hadden
dan veel overeenkom st met de heksen. Het
isnietvreem d,datzulkedenkbeeldigewezens

eeuw na het ontstaan der ChristeljkeKerk

M en vindt de Feeè'n reeds in de Bretonsche
rLays'' en in de Fransche ,Fabliaux'', voortsin den Lancelotau lac,q,- den pxs
.aie
r
le Triste'' en de pMelusine''.Ook de Italiaanschedichtersder 15deen 16deeeuw hebben
gebruik gemaakt van het geloof aan Feeën.
Van hen ontleenden de Fransc.
hen hunne
nContes de fées'', die tot aan de groote Re-

daarnaast vierde m en reeds in de eerste eeuw
den Zondag.In hetm idden der Qde eeuw beg0n het Paaschfeesttot de algemeene t'eesten

n0g zeer gering.De Christenen uit deIsraëlieten behielden hunne voormaligetbestdagen,

maar gaven hieraan eene Christeljke kletlr.
rjke stof hebben geleverd aan de dichters. Men bleef den Sabbath heilig houden, maar
te behooren,- daarbj kwam tegen heteinde

dier eeuw het Epiphania-feest, - en in het
midden der 4deeeuw het Kerstfeest.Na dien

tjd hield deSabbathsviering bj deChristenen

op. Toen vefvolgens de Kerk over den Staat

v
olutieveelbjvalqenoten.Men vindthiervan begon te heerschen?werden alleuitspanningen
eene verzameling ln rLe cabinetdes fées ou op den Zondag m eer en meerverboden,en
collection des contes de f:es (1785--1799, sedert J'
astinian'
tts stonden Op de feestdayen
alle w erkzaamheden stil. Men hield dan llef41 dln)''. W at men we1 eens Over den
Spaansch-Arabischen en Perzischen oorsprong
der feeënverhalen heeft medegedeeld, is van
allen gxond ontbloot.
Feestdagen noemtmen dagen,dieplegtig

demaaltjden, en de armen werden door de
rjken van hetnoodige voorzien.
Alleng:ontwikkeldezich in deChristeljke
Kerk een 3-voudige cyclus van feestdagen,

worden gevierd, omdat zj belangrjke ge- die zich a1s het w are groepeerden om het

beurtenissen in herinneringbrengen,w elkebe- Kerstfeest, het Paaschfeest en hetPinkstertrekking hebben op de gOdsdienst.Van ouds feest. Daardoor werd de geheele geschiedenis

hadden daarop bljdevolksfeesten plaats,verbonden met optogten, Offeranden, feesteljke
spelen,maaltjden enz.Talrjk waren vooral
de feestdagen bj deGrieken enRomeinen,en
zj werden met grooten luistergevierd.Ook
de Egyptenaren verheerljkten degedachtenis

van Jezns van zjne komstin d:wereld t0t
aan zjneverheerljking voorgesteld.Tusschen

en hetRamadan-feest.IndeChristeljkeKerk

16de eeuw de helft der dagen desJaarsin ge-

die groote feesten plaatste men de gedenkdagen der Apostelen, der M artelaren en der

Heiligen: terwjl in de 5de en 6de eeuw vele

feesten ln zwang kwam en, die betrekking
der komst van Osiris,het geboortefeestvan hadden op M aria. D aar de vereering der
Y ppôcrates, enz., en de Perzen vierden het H eiligen zôt;sterk toenam ,datm en aan hen
feest van M itltras.M etvasten en reinigingen en somtjds aan 2 of3 van hen aldevrje
zocht men zich gewoonljk vool
'te bereiden dagen moest wjden,begon men in den aanvoor die plegtigheden. O0k de Israëlieten vang der 9de eeuw hetAllerheiligen-feestte
hebben groote tbesten, zooals het Paasch-, vieren, om alzoo geen enkelen H eilige over
Pinkster-en Loofhuttenfbest!dengrootenVer- te slaan, en daarop volgde het Allerzielenzoendag en het Nieuwjaarsteest.Voorhen is feest.In de 12de eeuw ontstond het feest der
de Sabbath een wekeljksche feestdag,en bj Onbevlekte ontvangenis,in de 13de eeuw het
de Mohammedanengeldtalszoodanig deVrj- Rozenkrans-feest, in de 14de eeuw het tbest
dag.Laatstgenoemde vieren voortshetBeiram - der Kruisvinding,enz.,zoodat eindeljk in de
ontstond eene lange reeks van feestdagen ter

wigtige feestdagen herschapen was. D0or de

herinnering aan debelangrjkstegebeurtenissen Kerkhervonning werdenveleKerkeljkefeestin den levensloop van Cltrht'
as en in de ge- dagen alkeschaft,en deProtestantenbehielden
schiedenisderChristeljkeKerk.Men verdeelt hetKerst-,Paasch-,Hemelvaarts-en Pinksterze op zeerverschillendewjzen.Vooreerstin feest,den goeden Vrjdagen den Nieuwjaars-

wekelùksae en jaarll
jksehe.t0t de eerstebe- dag. In de 18de eeuw heett men intusschen
hooren de Zondagen, en t0t de laatste de 00k bj de R.Katholieken het aantalfeestyroote feesten) zooals Paschen, Pinkster en dagen aanmerkeljk verminderd doordien de
Kerstmisjen dekleine,zooalshetNieuwjaars- minder belangrjke op de daarop volgende
feest,de gedenkdagen derApostelen enz.00k

Zondagen werden verlegd.In Frankrjk wer-
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den gedtlrendede Revolutie- t0taan1793-

1837 zjne betrekking neder,nadat hj den
senator d0m Pedro drczfjodeTzi-l t0trjksGeven deKerkeljkefeestdarengelegenheid, minister benoemd had, waazma hj in zjne
om de aandachtbtJgodsdienstlgebelangente geboorteplaats een ambteloos leven leidde.
bepalen, het is evenzeer waar,dat een over- roch stelde hj zich in 1842 aan het hoofd
alle Kerkeljkefeestdagen afgeschaft.

tollig aantalfeestdagen hoogstnadeelig werkt
op de welvaart derarbeidende bevolking,en
dat de gedw ongen ledightlid van zullte dagen

ma
ar al te dikwjlsaanleiding qeeftt0tl0sbandigheid. Vo0r hen,di0 zich hleraan overgeven, ware het beter,zo0 men htln tevens

qelegenheid gaf)om nuttigen arbeid te ver-

rlgten.

Behalve Kerkeljke feestdagen hebben de

volken hunne gedenkdagen, die betrekking

hebben op zegenrjke ot'roemrjke feiten uit
hunne geschiedenis, - en m en viert desgeljks feestdagen in den huiseljken kring,bjvoorbeeld verjaringsfeesten,enz.
Fehrbellin,een Pruissisch stadje,in het
districtPotsdam ,; geogr.mjlten noordwesten van Berljn gelegen?teltruim 2000inwoners, en is merkwaardlg door de beslissende
zegepraal,w elke de grootekeurvorstFriedria

van een opstand in San-paolo, en moest,
nadathetgedemptwas,alsbeschuldigde voor

devergadering van senatoren verschjnen.
F/in.onderdezen naam vermelden wj:
Geory F:ïzl? een jverig strjder voor de
Democratische beginselen.Hj werd geboren
te Helmstsdtden 8sten Junj 1803,studeerde
in deregten te Göttingen,Berljn en Heidelberg,doch bepaalde zich vooralbj staatsregteljlke en staathuishoudkundige zaken.Gedurende een lang vertoef te Miinchen en na

1827 op zgnereizen doorDuitschland en de
Nederlanden, waarna hj bj herhaling zjn
verbljfkoosteBerljn en te Brunswjk,ontwikkelde zich zjne vrjzinnige staatkundige
rigting.Hj nam deelaan deredactievan de
pDe
utsche Tribiine'',welkehjnahetinhechtenisnemen van Wirtltalleenvoortzette,totdat

hj in 1832 uitBejeren verbannenwerd.Dat1PiI#eI- aldaar den 18den Junj 1675 op de zelfdel0tonderging hj in hetgroothertogdom

Zw eden onder W ranyel behaalde.In 1857 is

H essen en daarna 0ok in H anau. Zelfs in

er op hetslagveldeen gedenkteeken vexrezen. Brunswjk ontkwam hj door een verhaast

Peijo (Die'go Antonio), regent van Brazilië? yeboren te Itoein de Braziliaansche
provlncle San-paolo,wjdde zich op hetBisschoppeljk seminarium aan destudiederq0dgeleerdheid, werd priester en onderscheldde

vertrek ter naauw ernood aan de gevangenis.

Nu ging hj naar Zwitserland, waar hj te
Ziirich gedurende een halfJaarde pzi
iricher
Zeitung''redigeerde.W egenszjn jverenvoor

de d00r hem gestichte Duitsche w erklieden-

zich door zjne welsprekendheid als kansel- vereeniginghaaldehjzicheenegevangenschap
redenaar.In 1821 d00r deprovincieSa11-paolo opdenhalsenhjwerdovergebragtvanheteene
naar de Cortes-vergadering te Lissabon afge- canton naarhetandere,totdathj alsballing
vaardigd,zotththj erdoorheimeljkebemoei- uit Zwitserland vertrekken moest.Nuwoonde
Jingen de onafhankeljkheid van ztjn vader- hj gedurende den winter van 1836 op 1837
land te verwerven.Xa den afvalvan Brazilië onder een vreemden naam te Parjs,totdat
(1822)hield ht
l zich eerstteLissabon schuil, hj aldaarwerd opgespoorden zieh genoodzaakt
vlugtte toen naal-Londen,en keerde in 1823 zagj de wjk te nemen naar Engeland.Na
naarzjn vaderland terug.ZjneDemocratische verloop van een halfjaarvertrûk hj uitL0ngevoelens maakten hem aldaarverdacbt,doch den naar Christiania in Noorwegen,vanwaar
hj werd er in 1826 lid van de eerste W et- hj t0taan 1844 onderscheidenereizen onderFevende Vergadering en trad op als een nam enzelfsFrankrjkenZwitserlandwederom
mvloedrjke leider zjner partj. Hj werkte bezocht. Hj nam deel aan den togt der gemede t0t den valvan dom Pedro,en werdna wapende benden (Freischaaren) naar Luzern
de revolutie van 7 Ayril 1831 ministervan in December 1844 en M aart1845,w erd geJustitie en z0o niet ln naam , dan toch in vangen genomen en naar Piém ont en vervolwerkeljkheid voorzitter van den ministerraad. gens naar Weenen yebragt,en eindeljk,op
Metkrachtigehand bedwong hj nl1denmede zjnebelofte,dathj ln deeerste 3Jaren niet

door hem zelven verwekten storm derOmwen- zou terugkeeren,ingeseheeptnaarNew-York.

teling, doordien htj het oproerig leger weg- Te Philadelphia en Cincinnatihieldhj v00rzond en eene nationale garde organiseerde. lezingen over de ontwikkeling van hetburhland en overde kerkHj voerde eene zeldzame heerschappj over gerljk leven in Dtlitstt
de Kamer van Vertegenwoordigers,doch toen

geschiedenis. Na de omw enteling van 1848

zj een doipl
-hem verlangd credietbeperkte, keerdehj terug,enwel
-d te Bremen doorde
nam hj in 1832 zjn ontslag a1sminister.In Democratische vereeniging afgevaardigd naar
1833 werd hj echtert0tlid van den Senaat het Democratisch Congrès te Berljn.Hierna
gekozen,in 1834 doorde regéring t0tbisschop vestigde hj zich in Baselland,waarhj zich
van Marianna benoemd, en in 1834 als eerste

in 1852 te Liestalaan het hoofd plaatste van

regent van Brazilië voorden tjd van 4Jaar een Opvoedingsgesticht.
aan hethoofd van den Senaatgeplaatst.W elEd/aard Feis, een broeder van den v00rdra evenwel had hj te worstelen met eene gaande en een verdiensteljk beoefenaarvan
hevige oppositie, welke hier en daar t0t een het Romeinsche xegt. Hj werd geboren te
oproer oversloeg,toen hj in 1836 de pers- Brunswjk den 22stenSeptember1813,studeerde
delicten,vroeger door gezworenen behandeld, te Heidelberg in de regten,en werd in 1834
naar eene door de regéring ingestelde regt- advocaat in zjne geboorteplaats, doch begaf
bank verwees. Dientengevolge legde hj in zich in 1839 naarBerljn en vervolgensnaar
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Heidelberg waar hj zich voor een acadpmi- metgoud bekroondl'';- pFerdinand enConschen leerstoelvoorbereidde.lnlaatstgenoem de stantia (1785)'' - rtz
ady Johanna Gray,
stad vestigde llj zich als privaat-docent en treurspel(1791)''
,- rlletGraf,invierzangen
werd in 1843 hoogleeraar in hetRomeinsche (1792, 2de druk, ook in het Hoûgduitsch en
r
eqt te Ziirich.Hierschreefhj:pchrestoma- Fransch vertaaldl'' - pBjdragen ter bevorthle der Beweisstellen zu Puehta's Pandecten dering der schoone kunsten en w etenschappen
(1845)'')en zag zich in dezelfde betrekking (1793--1796 3 dln,metJacobns Kantelaarl''
overgeplaatst naar Jena, en vervolgens naar
Ines de Castro, treurspel (1783)'',
'
Ti
ibingen.Hj overleed bj EislebendenQ8sten 17MuciusPordus,ofde verlossing van Rome,
October1841.Zjn hoofdwerk is:rbasRecht aeurspel (1795)'', - mOden en gedichten
derCqdicille(1841- 1853)''.
(1796- 1814,5 d1n)'',- ,
?De ouderdom in
Feltama (Sybrand),die in zjn tjd onder zes zangen (1802, 2de uitgave 1819)'' de Nederlandsche dichters gerekend werd en

voorts een aantalandere dichtsttlkken,bene-

o
ntegenzeggeljk grooten wj zeygen niet vens verhandelingen,m et goud en zilver begunstigen - invloed ha'd Op de dlchtkunst kroond. Zjne dicht- en proza-werken ljden
zjner dagen,werd geboren te Amsterdam ,
den loden December 1694.Hj genooteene
uitmuntende opleiding en was aanvankeljk
bestemd t0tpredikant.W egens zjne zwakke
gezondheid wjdde hj zich echter aan den
handel? doeh zeide 00k dezen vaarwel, om

zich bj dedicht-en teekenkunsttebepalen.
Hj schreef:n'
rélémachus,vertaald in Nederduitsche verzen (1733 en 1763)'',- nToneelpoëzj (1835,2d1n)'',- rllendrik deGroote,
vextaald uit het Fransch van Voltaire (1743
en 1753)'',en gNagelaten dichtwerken (1764,
3 dln)''.Htjverwiexfdoor zjn werk grooten
roem, daar het van eene ongemeene zueht
tot beschaven en verbeteren getuigde; doch

daardoorgingo0kallepoëzieverloren.Zjnetalrjkenavolgersonderscheiddenzich doorangstvallige naauwgezetheid Op beuzelachtige klei-

nigheden en door eenedorrevitterj metbetrekking tot den vorm .I'eitama overleed den

3denJunj 1758.
Feith.Onder dezen naam vermelden wj:
Rltjinvis F6i/A, een Nederlandseh dichter!
geboren teZwolle den 7den Februarj 1753.Hj
ontving zjneeersteopleidingin zjnegeboortestad en op het gymnasium te Haxderwjk,

in het algemeen aan eene Overdrevene senti-

mentaliteit, welkein zjn tjd - tevensdien
van pW ertheren Charlotte''- grootenbjval
vond,maar w einig geschiktis om den lezer

van onze dagen teboejen.Hj wasridderder
orde van den Nederlandschen Leeuw ,en 1id
van meest alle geleerde genootschappen en

maatschappjen in 0nsVaderland.
HendrlknsOcfcrï'
lf.
sI'
eitlt,een verdiensteljk
Nederlandsch regtsgeleerde.Hj was een zoon

van den voorgaande en werd geboren te

Zwolle den 19den November 1778.Na zjne

studiën te Groningen te hebben volbrayt,
bckleeddehj in deevenzoogenoemdeprovlncie regterljke betrekkingen, doch vestigde
zich weldra als advocaatin zjne studiestad,
alwaarhj in 1838 benoemd werd t0t1id van
hetProvinciaalgeregtshof.Daarenbovenwerd
hj curator der Latjnsche scholen, 1id van
den raad de< stad Groningen,lid der Provinc'iale Staten,en archivaris der Pl'ovincie,ter-

wjl hj in 1846 curator werd der Acadêmie

en in 1818 lid van de dubbele Kam er der
Staten-Generaal t0t herziening der Grondwet.

Voortswashj bekleedmetkerkeljkebetrekkingen en gedurendevelejarenmethetvoor-

en studeerde vervolyens teLeiden,waarhj zitterschap van hethoofdbesttlurvan het Inin 1770promoveerdelnderegten.In1780werd stituut v00r Doofstommen. Hj wordt zeer
hj burgemeester van Zwolle endaarnaontvanger van Convoojen en Licenten, terwjl
hj zich np zjn buitengoed Boschwgk hoofdzakeljk met deletteren en dichtkunstbezig
hield.Hj waseeù edel, gevoelvol)godsdienstig en vaderlandslievend dichter,terwjlhj
tevens als prozaschrjver uitmuntte.Hj overleed den 8stenFebruarj 1824,eneengedenkteeken, door den beeldhouwer Gabriël vervaardigd, werd in 1825 ter zjner eer Op het

geroemd,niet alleen wegens zjne uitgebreide
kennis, ztjne werkzaamheid en welsprekendheid, maar ook om zjne minzaamheid en
zjne belangstelling in het heilvan anderen.
Hti was ridder der orde van den Nederland-

gezamenljkeuitgavein 11deelen in 1824 en
In 13 deelen in 1825 verschenen is,noemen
wj:pveryankeljkheids'an hetheelalenvoortreffeljkheld van het verstand (1777)''
,XYerhandeling over hct Heldendicht (1782,

eeuw in de Friesche landen tusschen hetVlie
en de W eser, zooals overal elders, leefden

schen Leeuw , en overleed te Groningen den
27sten Maal't 1849. Behalve een groot aantal

redevoeringen (veelalmetOudheid-engeschiedkundige aanteekeningen),memoriën en vlugschriftenyschreet
'hj:rlletGroningerbeklemregt
nieuw-aangelegde kerkhoft,eZw olle geplaatst. enz.(1828en1837,2dln)''
,- rGeschiedkundig
Van zjne talrjke werken,waarvan ook eene betoog, dat de Priesteren reeds vöôr de 15de

in ongehuwden staat (1840)'', - rDe stem
eens staatsburgersoverde gewjzigdeGrondwet(1848)''
!- gllandboekjeoverhetbeklemmet goud bekroondl'' - pFanny,een frag- regt, ten dlenste van eigenaren en beklem de
ment(1783 en 3dedruk 1826)'',glulia(1783, mejers(1848)'',- rDe académie vanOronin2dedruk 1792)'',- pBrievenoververschillende gen; hare grondslagen en regten en de geOnderwerpen (1t
M84,6dln,2deuitgave1793)'', volgen, die uit hare Opheëng zouden voortrsa of de zege van den godsdienst, vl
pThi
oejen'',na zjn dood uitgeqeven doorzjn
treurspel (1784, 4de dxuk 1822)'',- pDag- zoon mr..JZ 0.FJJA,archivamsteGroningen.
boek mjner goede werken,enz.(1785,4de Hendrik Ocfcdld I'eitlt, een zoon van den
druk 1833)'',- sLofdichtopdeRuyter(1785, voorgaande.Deze verdiensteljke geschied-en
-
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oudheidkundige, geboren te Groningen den ging alseene wereldljke ordeenplaatstezich
9den December 1813, studeerde aldaar in de zelven en zjne opvolgersalspoog derorde''
regten en promoveerde in 1838 met eene dis- aan haar hoofd. De leden scheeren de kruin

niet,dragen wereldljke kleederen en zoeken
vooraldoor het beoefenen der mt
zziek - aan
het H0fen bj feesteljkegelegenheden - in
hun onderhoud te voorzien.Zj zjn overhet
geheele rjk verstrooid, maar hun generaal
Losiokf) woontte Miako.Deze wordtbjgevinciale Staten,totdatde nieuwe Provinciale staan door 10 raadsleden (Sim-Ra),diemagt
wet'die betrekking onvereenigbaarsteldem et hebben overleven en dood.De Ondergeschikte
zjn ambt.Van 1860 t0t1863 washj plaats- bestuurders in de provinciën heeten Kengio,
vervangend lid derarrondissements-regtbank, en aan de gewone blinden geeft men den
werd ln 1859 lid van den gemeenteraad en naam van Moekwan. Deze zjn in 4 q'
Hans of
in 1862 wethouder,en behoorde vele Jaren standen verdeeld. Hun onderscheidingsteeken
t0t de plaatseljke commissie van toezigtOp is een gouden schild metéén open o0g en 2
het Lager Onderwjs.Behalvegenoemdedis- gesloten oogen.
sertatie schreef hj: roldermansboek, met Felber Tauern is denaam van een hoog
aanteekeningen (1850)''
.- plletregtderstad gebergtein Tyrol,tusschen denGroszglockner
Gr
o
ni
n
g
e
n
o
p
h
e
t
kl
o
o
s
terTerApel(1851)'' en den Venediger, en met een zeer ongesch en chronologisch registerop makkeljken weg van Lienz in Tyrol naar
pAlphabeti
het Archief (1853- 1858, 6 dl11l''met een Mittersill in het land van Salzburg. Op dat
gebergte ligt het Felber M eer, waaruit de
Eerste vervolg (1865 en 1866,2 dlnl'',
XHet moutregt der Ommelanben (1857)''
,- Felberbach ontspringt,die doorhetFelberdal
DLettresdeGustaveAdolphe(1860)''
,- pW er- vloeit, een fraajen watervalvormt en zich
ke
nvanJohan RengerstenPost(1852,3dln)'', uitstortin de Inn.
in dewerkenvanhetHistorischGenootschap
Feldbausch (Felix Sebastian),een verte Utrecht de plfronjk van Em0en Menko diensteljk Duitseh opvoedkundige.geboren te
(met dr. G. Acker Strating, 1866)'' en de M annheim den 25sten November 1795, ontXKronjk van Eggerik EggesPhebons(1867)'1
, ving zjneOpleiding aan hetlycéum aldaaren
in het genootschap Pr0 excolendo Jure vervolgens te Rastadt, studeerde te H eidelpatrio pW arfsconstitutiën en oordeelen(1863)'' berg in de letteren,en ontving reeds in 1820
en het mordelboek van den Etstoel van eene betrekking aan hetgymnasium teDonauDrenthe (1818)'', - voortsvele opstellen in eschingen en een Jaar daarna aan hetlycéum
den rGroningerVolksalmanak'',in rsjhoF'
s te Rastadt.In 1844 werd hj diredeur van
Bjdragen'',en indenBjdragenvoorGeschied- hetlycéum te Heidelberg en in 1850 lid van
en Oudheidkunde''
,welker redactie aan I'
eitlt den poberstudienrath''te Karlsruhe met den
xvfrcfïzw/l en Boeles is toevertrouwd. Deze titel van geheim Hofraad.ln 1862 nam hj
geleerde werd voorts benoem d tOt lid van zjn ontslag, en overleed den lsten Februarj
hetClassicaalen ProvinciaalKerkbestuur,van 1868. Hj schreef: rGriechische Grammatik
de Algemeene Synodale Commissie en van de (1823, 5de uitgave 1862)'', pLateinische
Negen om de Synode te adviséren overeenm0- Grammatik (Tde uitgave1865)'',- plfleines
dus vivenditusschen deverschillenderigtingen lateinischesW örterbuch(3deuitgave1848)'',en over eene organisatie van hetbestuur der en pGriechische Chrestomathie (8ste uitgave
Nederlandsche Hervormde Kerk. Hj is lid 1865)''.Voorts vermelden wj zjne pDeutsche
van de Leidsche Maatschappj vcn Letter- M etrik nach Beispielen aus classischen Dichkunde, - van het Friesch, - H istorisch tern (1841)''
, en zeer goede uitgaven van
(Utrecht), - en Koninkljk oudheidkundig Nepos,van de pMetam orphoses''van Oridi'lts,
(Amsterdam)genootschap,- en van deVer- en van de mEpistolae''van H oratins.
eeniging totbeoefening van Overjsselsch regt Feldberg. Onder dezen naam vermelen geschiedenis te Zw olle. In 1860 ontving den wj :
D en hoogsten t0p van het Selnwarzwald,
hj de got
lden medaille van verdiensten van
den Koning van Zweden en Noorwegen,en ongeveer 1500 Ned.elhoog.Hj l
igtaan den
w erd in 1861 benoemd t0t ridder de< Orde zuldwesteljken zoom van hetgebergtebj de
bronnen derDreisam en der W utach en vormt
van drn Nederlandschen Leeuw.
Fekl-orde is de naam van eene Japan- hetcentraalpuntvanhetgeheelegeberqte.Hj
sche orde ofvereeniging.Zj isnietvangees- draagt een 6-tal dalen,en oostwaarts llgtaan
teljken aard,maarwerdin1150gestichtdoor zjn voet (ter hoogte van 1000 Ned. e1)de
zekerenI'
eki.Dezewasblind en verzameldeeen hoogvlakte met den we4 ui
thet Höllenthal
groot aantal blinden om zich heen,waarna naar Lenzkirch. Ook ls hj door eenige
hj, bjgestaan door Kakekiyo,rhet O0g der meren - de Kleine Feldsee, de Titisee en
orde'' hunne gemeenschaypeljke levenswjs de Schluchsee - omgeven. Van den top?
sertatie rDegildisGroninganis.Zich in zjne
geboortestad a1sadvocaat vestigend,washj
ertevens van 1839 tot 1841 werkzaam bj
het archief,totdathj in laatstgenoemdJaar,
na het overljden zjnsvaders,
't0tarchivaris
benoemd werd.In 1848 werdhj 1id derPr0-

naar bepaalde regelen inrlgtte.Toen na den

wiens beklimm ing geene geringe inspanning

dood van den rjken I'
ekideKeizerverlangde, vordert,heeft men een heerljk uitzigtop de
dat Kakekigoin zjne dienstzotltreden ,rukte Alpen alsmede op de bergen en dalen van het
deze zich de oogen uit en zond ze aan ztjn Schwarzwald.
Den Grooten en Kleinen F8#&r;,de beide
daad, erkende de Keizer de blindenvereem- hoogste toppen van hetTaunus-gebergte.D e

gebieder. GetroFen door deze heldhaftiqe
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t0p van eerstgenoemade, t0tllessen-llomaburg
behooxend,bereikt eene hoogte van 900 Ned.
el,en is slechts door eene valleigescheiden
van den Kleinen Feldberg? welke 0mstreeks 50 Ned.ellagcr is.De t0p desbergs

is bedlkt met heidegewas en veenmos, en

aan zjnenoordoosteljkezjdeverheftzich de
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lukte zjn bxoederPallas,een gunsteling des
Keizers, ter naauwernood, zjn va1 te verhoeden.
I'eliœ,een martelaar en metzjnelotgenoote
Regnla een beschermheilige der stad Ziirich.
Een vjftal Pausen,nameljk:Feli.
r I (269
'
274), die volgens het algemeen gevoelen
onderA'
ttrelian'lts denmarteldoodonderging,Feliœ I1t die na hetverdrjven van Liberius
(955),een volgeling van Atl
tanqsi'
ts,door de
Ariaanschepartj op den Heiligen Stoelwerd

Brt
lnehildsteen, vanwaar men een ruim uitzigtheeft.
Feldmann (Le0p0ld) een Duitsch bljspeldichter, geboren te M iinchen den zzsten
Mei 1802: was een zoon van Israëlietische geplaatst, m aar in 358 w eder afstand moest
ouders, en werd eerstleerling bj een zadel- doen van zjne waardigheid, - Felo III
maker en daarna bj eenschoenmaker.W egens (483- 492), een jverigen tegenstander der
een gedicht, dathj in de gelapteschoenen Monophysieten, die den vrede in .de Kerk
van een aardig meisje stak,kreeg hjOnge- zocht te herstellen, maar door de veroor-

noegenmetzjnpatroon,zoodathjdenwinkel
vaarwel zeide en aan het leeren ging.Reeds
in 1817schreefhj eentooneelspelmDerfalsche
Eid'' hetwelk de eer der oyvoerillg genoot.
W eldrawerdhj alsleerling ln eene handelszaak te Pappenheim geplaatst, en 3 jaar
later te Miinchen.Hierschreefhj humoristische opstellen izl dagbladen en vond zooveel
bjval? dat hj hetbesluit nam ,om zich geheel en alaan de beoefening der letterkunde
te wjden.In 1835 verschenen zjne zllöllenlieder''
,en in hetzelfdejaarwerd zjn bljspel
De< Sohn auf Reisen''met bjvalvertoond.
Daarna ging hj voor een tjd van 5Jaarop
reis, vertoefde geruimen tjd in Griekenland
en schreef rReisebilder'' voor hettjdschrift
Euroya'' en con-espondentie-artikelen voor
de pLlteratur-zeitung''. In 1851zag hj zic,
h
benoemd t0t dramaturg bj den nationalen
schouwburg te W eenen.Zjne talrjke bljspelen behooren t0tdebeste van onzen tjd;
zj zjn in het licht verschenen onder den
titel:nDeutscheOriginallustspiele(1844- 1852,
6 dln,- en vervolg 1855- 1857,2 dln)''.
Felipe (San) of San Fdli': de Jlfi'
t
ll is
eenestad envoormalijevesting in deSpaanscheprovincie Valencla.Zjligtaanden spoor-

deeling van Aeaci'
l
tsjuistde eerstescheuring
veroorzaakte van de Latjnsche en Grieksche
Kerk,- I'
elo IV (526- 530),doorkoning

Tkeodorik de Groote tot opperbisschop benoem d,- enI'elo Tz-',tevoren AmadlnsTzrfff,

hertog ran J
hWz
ppg/eqhj werd in 1439doorde

kerkvergadel*ing te Basel totPaus gekozen,
doch vervolgens door velen verlaten,zoodat

hj verpligt was in 1449 zjne waardigheid
nader te leggen, om als vicaris-generaal in
Savoye,Baselenz.werkzaam te wezen.
Felo , zie Raehel.

Fell(Spoorwegstelselvan)noemtmeneene
wjze, omZjsjoorwegen tegen hellingen te

bouw en.
ls voorgeslagen door den Engelschen ingenieur I'ell, ten behoeve van een
spoorweg over den Mont-cenis,totdatdetunnel
dool' dien berg in gereedheid zou wezen.De
lengte van dien weg - tusschen St.Michel
en Susa is 75000 Ned.e1, een afstand,
die m et de diligence in 9 en des Nvinters in
sleden in 11 uren werd afkelegd,en de gemiddelde klimming 1 op 25?6.Bj dezewas

dus eene aanmerkeljke wrjving der spoorraderen noodig,om den trein vooruit te doen

rollen. Hj wist die wrjving te verkrjgen

door hetplaatsen van een 3despoor tusschen
weg naar Almansa in een schilderachtig oord de 2 gewone sporen,e)1daarm ede horizontale
aan de helling van een kalkgebergte, het- raderen in verband te brengen.Ikllontving
w elk een paarhalf-verwoestekasteelen draagt. vergunning om dien spoorweg te bouwen.
Zj is eene fraaje,regelmatig gebouwdestad, Deze werd den 15den Junj 1868 geopend,en
bezit eene merkw aardige hoofdkerk met 3 aanvankeljk bediend met 12 locomotieven,
andere kexken,9 kloosters,een schouwburg, 19 personen-en 99 goederenwagens.Gemelde
een circus voor stierengevechten, eenige horizûntale drjfxaderen worden door eene
inrigtingen van onderwjs enz. Het aantal veer, die de machinist regelen kan, tegen
invioners bedraagt ongeveer 17000.
het middenspoor gedrukt. H oew el m en door
Felix. Onder dezen naam vermelden wj: middel van gaandertjen enz.zooveelmogeljk
I'elo ,een Romeinschen landvoogdinPalae- tegen sneeuw vallen enz. gewaakthad,stond

stina in den aanvang onzer tjdrekening.Hj dezespoorweq deswinters meermalen stil.waseen vrjgelaten slaafvan keizer Clandiws 00k in Brazllië bj de stad NovoFriburgo

en gehuw d m etDrnsillateenekleindochtervan Nverd in 1870 een spoorweg naar het stelsel
Antonius en Cleopatraten daarnametdeeven- van
' Eell over de Siérra gelegd.
zo0 genoemde dochtervan Herodes z.
@H7)
.pl.
Fellah , een Arabisch woord,datploqqer

VolgensTaeit'
askenmerktehjzichdoorwreed- 'boerbeteekent,isdenaam?die in Egyjte
heid en laagheid. Naar hem werd? volgens of

door de stedelingenmeteenezekereminachtlng
de Handelingen derApostelen,Paulusgebragt gegeven wordt aan de landlieden, welke er
door den veldheer Clandilu .fzqy.
:ïl.:. Hoew el eigenljk dekern - en in aantalà/.de - der
getroFen door de welsprekende Evangélie- bevolking uitmaken. Ilun voorkomen getuigt
verkondiging van dien gevangene,k0n hj er van htlnne afstamm ing van de oude Egypte-

niet t0e besluiten,hem op vrje voeten te naren uitden tjd derFaraot
s,doch zjhebben
stellen.Zelf werd hj door de inwoners van in de 7de eeuw den Tslam en de Arabische
Caesaréa aangeklaagd bj Nero, en het ge- taal aangenoyaen,terYfjl tevens deverdruk-
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king,die zj moesten verduren,een ongun- Langsdezuideljke grenzen van hetoosteljk
sti
gen invloed gehad heeft op hun karakter. gedeelte vloeitdeBenoeë,eenezj-riviervan
Zj hebben een hoog,krachtig,beenigen ge- de Niger;doch slechtsin naam behoortdaartoe

spierd ligchaam , een rond gelaat, een laag 0ok FoembinaofAdamaoea.Verderwestwaarts
voorhoofd,groote,langwerpige,zwarteoogen, hebben zj zich zelfs aan de overzjde van
tiitstekende Jukbeenderen,een grooten mond dien stroom uitgebreid. Da plaatsen Gandiko

metdikkelippen en fraaje tanden,een lang- en Djiboe (Sib0e) op haren linkeroever berondenschedeleneengelaatshoekvan80- 750. hooren we1 iswaart0thetkoningrjk K0rôHun hals is kort en dik en hunne borstge- rofa,maar zjn door de Fellatagesticht,en
welfd,- hunneschouderszjn breed,hunne hetgeheçlerjk van Hamarroea,aandebeide
handen en voeten betrekkeljk klein,hunne oevers gelegen,is aau hen onderworpen.
armen en beenen wèlgemaakt. Hun haar en
Ofschoon men aan de Fellata een betrekbaard iszwarten een weinig gekroesd,hunne kel
jk hoogen tray van ontwikkelingnietonthuidkleur min of meer bruin. De vrouw en zeggen kanzbevlnden er zich njverheid en
zjn blanker en teederdervan vorm.T0tde handelno4 ln hunnekindsheid,en0ok hunne
slechte eigenschappen der Fellah's behooren staatsregellng is zeer gebrekkig.Zj vormen
gierigheid,sluwheid en trouweloosheid.Hunne overal eene invloedrjke aristocratie, welke

godsdienst bestaat in een werktuigeljk 0p- aanspraak maakt op grondbezit en staatszeggen van gebeden. Daarentegen koesteren am btenj maar aan de lnboorlingen de gelezj eene ongemeene gehechtheid aan hunne genheid overlaat, om door handel in hun
bloedverwanten en aan hunne geboorteplaats, onderhoud tevoorzien.Daarzj velekleinere

eene groote volharding in den arbeid, en stammen in hun hoofdstam hebben opgenoeene uitstekende dapperheid in den oorlog. men, is hun voorkomen ea de kleur hunner
Dedorpen der Fellah's,diezich langsdeNjl huid zeer verschillend.D eze laatste is kopem
en langs de zjkanalen van deze rivierver- kleurig1en hun hoofdhaarnietsterk gekroesd.
heflbn, bestaan uit ellendige, vuile leemen Men schat hun aantal op 5 t0t8 millioen.

hutten, die naauwe straten vormen,terwjl Fellenberg (Philipy Emanuëlvon),een
zich slechtshetverbljf van het dorpshx fd Zwitsersch geleerde, d1e zich vooralmetbeen de m oskee boven die lage w oningen ver- trekking t0thetonderwjszeerverdiensteljk
heFen.

heeft gemaakt,werd geboren te Bern uiteen

Fellata is de naam , die d00r de Kanori aanzienljk geslachtop den27sten Junj 1771.
in Bornoe gegeven wordt aan den m eest- Hj studeerdeteTiibingen in deregten,reisde
ontwikkelden Afrikaanschen negerstam. De door de oml
iqgende landen, begaf zich in
H aoessa-mannen noemen hen Fellani, - de

Mandingo'
s Foelbe (in het enkelvoud Poelbo)
ofI'
oela,- en deArabieren Foellan,terwjl
zj ook onder de namen Poela? lkllan en
I'
ellatin voorkomen. Vermoedeljk woone n
zj aanvankeljk in Senegal,vanwaarzjhunne
veroveringen hebben uitgebreid.VolgensBartlb
zjn zj de PyrrhiAethiopesvan Ptolemaeus
en vormden zj de bevolking van hetgroote
Ghânata-rjk. Reeds in de 16de eeuw waren
zj aan de oostztlde van de Koeara (Niger)
magtig genoeg, om eene belangrjke r0l te
vervullen,en in hetbegin van de 17deeeuw

hadden zj onderscheidene volksplantingen in
Baghirm i. D e stam bleef echter lang magteloos wegens zjne overmatigeverstroojing,en
eerstin 1802 zag heteen nieuw tjdperk aanbreken, toen de imam en hervorm er Otltman
'pozl Baoea, beheerseher van het land der
Gober,hetvoornemen opvatte,om zich onat
l

hankeljk temaken van hetgezagderFellata.
Aanvankeljkstreedhjnietvoorspoedig,maar
door zjne liederen wist hj den strjdlust
zjner aanhangers zöö te prikkelen,dat hj
w eldra in staat was, op de botlw vallen der
Staten van Haoessa een nieuw koningrjk te
doen verrjzen.Bj zjn dood (181G) vielde
oosteljke helft van zjn gebied, nameljk
Sôcoto, ten deel aan zjn zoon M ohammed

1795 naar Parjs,doch keerdeweldra in zjn

Yaderland teruq,waar hj zich vestigde op

het buitenverblpf Hofwjl bj Bern. Daarna
overreeddehj Pestalozzi,om zjneschoolvan
BurgdorfnaarhetkasteelBuchsee nabj Hofwjl te verplaatsen. Beide mannen, schoon
metjver voor hetonderwjsbezield,kwamen
intusschen te w einig m etelkanderovereen,om
verbondentebljven.pe.
sfllpzzigingnaarIFerten
in het canton W aadt, en Fellenberg deed
m oeite om door voorbeeld en gesehrift dell

landbouw optebeuren,terwjlhjeeneschool
voor verwaarloosde kinderen, alsmede eene

kweekschool voor onderwjzers stichtte.Nogmaals deed hj eene vruchtelooze poging,om
met Pestalozzi zamen te werken, doch hj
had het voorregt, dat de hooge waarde van

zjne opvoedingsgestichten erkend werd,z00dat zelfs vorsten ze kw am en bezoeken. In

1833 werd hj t0t landamman van Bern gekozen,en hj overleed den zlsten November
1844.Htjsehreef:pLandwirthschaftlicheBlstter
vOn Hofwjl (1808- 1817)'',- en mDerdreimonatlicheBildungskorb (1833)'7.
Feller (FransXavervon),een R.Katholiek godgeleerde en een vrtwhtbaarschrjver,
werd geboren te Brusselden 18den Augustus
1735, trad in 1754 in de Orde derJeztlïeten
en werd in 1770 eerstte Nivelle en later te

zellp,en het westeltlk gedeeltemetde hool
'
d- Luik geesteljk redenaar zjner Orde.Nadat
stad Gando aan zjn zoon Abd-Allalti. Na deze was opgeheven (1773), hield hj zich
dien tjd hebben de Fellata 00k het rjk bezig metletterkundige werkzaamheden,5-01-

Massina aan den bovenloop van de Nigerver- bragtonderscheidene reizen,en w asin 1786overd,zoodathun geheele gebied eene uitge'. 1789 een jverig tegenstander derhervormings-

strektheidheeftvanbjna15000L geogr.mjlen. plannen van Jozf II.Daarna vertoefde hj
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aan het H0f van den vorst-bisschop ron wald ten oosten van den Melibocusterhoogte
Fretl/diow , en overleed te Regensburg den van 5- of 600 Ned.el verheft.Van hier ont23sten Mei 1802. Het rlournal historique et waartmen naardezuid-en zuidoostzjdetallittéraire''isbjna geheelen aldoorhelnge- looze reusachtige syéniet-blokken,zoodatmen
r
schreven(1774- 1794,70 dln).onderscheidene aan dit gedeelte den naam van Felsenmee'

werken zond hj in hetlichtonderden naam (Rotsenzee)gegeven heeft.Totdemerkwaar/
lcJ. Van zjnegeschriften dige steenen van dien omtrek behooren de
van Fllsier de .#6'
noemen wj nog:nDictionnaire historiqueet Reuzenzuil'' het pReuzenaltaar'' en het
littéraire (1781,8 dln)'', - en rcours de Schip''.
morale chrétienne et de littêrature religieuse
lqelsing (Jac0b),Hofgraveur en professor
te Darmstadt:een uitstekend Duitsch kunste(1824,5 dln)''.
Pellow s, een Engelsch woord, hetwelk
makkers of medeleden beteekent, noemt men
de bestuurders der eleerde genootschappen
aan de Engelsche unlversiteiten te Oxford en

naar, werd ln 1802 te Darmstadt geboren.

Nadat hj onderwjs in degraveerkunstontvangen had van zjn vader,ging hj op 20jarigen leeftjd op kosten van den Groot-ller-

Cambridge.Hun aantalisnaarden aard der t0g naarM ilaan,en vervolgensnaarFlorence,
vereeniglngen verschillend, - hetkan 10 of waar hj eene gravure vervaardigdenaarde

12 en 0ok wel 70- 100 zjn.De inkomsten schilderj van Carlo Dolce zchristus op den
Oljfberg''.Deze bezorgde llem den hoogsten
dernoodzakeljkekosten,naarouderdomsrang prjs van de Académie te Milaan.Daarnaveronder hen verdeeld, en zoodanig aandeelis vaardigdehj eeneteekeningvan deberoemde
nietkleinerdan 25pond sterling,terwjlhet Madonna di San-Franeesco'' van Rarto,en
van zulk een genootschap w orden,na aftrek

daarentegen veelmeerkanw ezen.Daareltboven
bekleeden sommigen van henanïbten,waaraan

zekerevoordeelen verbondenzjn.Zjwonenin
de collégie-gebouwen en hebben ervrjetafel,
maar zj behoeven er slechts kort hun verbljfte houden.Zulk een Ikllowshâp behoudt
men levenslanq,tenzj men in hethuweljk
treedt, grondelgendom verkrjgt, dat meer

o
pbrenqt,ofeenepredikants-ofhoogleeraarsbetrekklng aanvaardt.Eén der fellows is prorector en vertegenwoordigt den hoofdbestuur-

der LHead ofM asfer).Ook te Dublin en te

Durham heeft men fellows,en zelfs te Eton
bestaat cene vereeniging van 7 fellow s, die
met hetbestuurvan degoederendierinrigting

belastzjn.Dezebehouden o0k bj eenhuweljk hunne betrekking.Eindeljk dragen de

werkende leden Van alle geleorde genootschappen in Engeland den naam van fellows.

Felonie,vanhetLatjnschewoordfelonia,

zooalsmen wil,afkeleid vanhetHoogduitsche

begon te Rome aan eenegravurenaarditstuk.

Zjn verbljf in laatstgenoemde stad en te
Napelsmaaktehj echterhoofdzakeljkdienstbaar aan de beschouwing der kunstverzamelingen en der natuur. Deze bragt hem t0t
eene losse behandeling der graveerstift,ter-

wjl zjn Omgang met Toseltite Parma hem
behoedde voor het gevaar, om den strengen
stjl te verlaten. De Académie te Florence
benoem de h0m t0thoogleeraar.In 1832keerde
I'
elsiny naar Darmstadtterug,en zjn eerste
W erk Waseene gravllrenaard011pvioolspelel*''
van Rqfaël uit de gallerj-sciarra teRome.
Daaropvolgdeplletmeisjeaandenwaterput''
van Bendemann. Hj volbragt wetenschappeljkereizen naarParjs()n Miinehen,knoopte
er betrekkingen aan m 0tde voornaam stektlnstenaars, en graveerde na zjne terugkomst
eene rlleilige Familie''naar Overbeek.Daarna
wjdde hj zjne talenten aall stukken der
Diisseldorfsche school:

aan pDe heilige

feklen,dat is in gebreke z'
i/oz, missen,betee- Gellovéva''van Steinbrûek, aan pMozesals
kent in het leenregtde schending van trouw , vondeling'' van Köhler,
aan pDe heilige
door den leenman aan zgn leenheer en weder- Catherina''van M'
t
ioke,- en rDeLorelel''
keerig, door dezen aan genen, verschuldigd. van Sohn. Hj is lid van de kunst-académien
De schendingen van de ergste soort w erden te Milaan, te Berltllz en te Petersburg,en
gestraft aan zjde van den leenman met één der 10 buitenlandsche leden-kunstenaars

het verlies van zjn leen, en aan zjde van van het Instituut te Parjs. Zjn broeder
den leenheermetverbeurtevan zjn leenheem Joltann Aàizl
ric/
z Felsiny, desgeljks in de
scha'
p over het in leen uitgegeven goed. In graveerkunst ervaren, is in het bezit eener
hetEngelschestrafreytbeteekentfelonytegen- drtlkkerj van houtgravures te Darmstadt,en
woordig n0g een mlsdrjf van de zwaarste heeft aan deze kunst eene zeldzam e volko
soort,OngeveergeljkstaandemethetFransche m enheid w eten te geven.
erLme, b'
p' ons misdaad, waarop vroeger in
zeer vele,thans in minder gevallen,de doodstraf, met verlies van al het onroorend en
roerend goed, w as gesteld. Eene soort van
felony is de treason
hâeql
t (h00g) en

petit (klein) hoogverraad. Tegenover fblony
staan de misdemeanors, strafbare daden, die

met ligtere straFen bedreigd zjn, a1s geldboete en gevançenisstraf?geljk staandemet
de Fransche d'
elits, onze wanbedrqven, die
slechtscorrectioneelstrafbaar zjn.

Fem ern of Femarn 00k wel Ikmevn of
Feltmarn gespeld,een eiland,tot het hertogd0m Sleeswjk behoorend,ligtaan den nool-dOosteljken lloek van Holstein?w aarvallhet
gescheiden is doorde Femarsund.welkeeene
breedte heeftvan Ongeveer 1300 Ned.el.Het
heeft geene goede haveus, maar een eFen ,
vrtlchtbaren en goed bebouwden bodem .die
veel graan 011 erwten oplevert.Erzjn Op 3
En geogr.mjlenOmstreeks10000inw oners,die
zlch vooralbezig hotlden m et landbouw ,vis-

Felsberg ls de naam van een merkwaar- sc.
herj en zeevaart, alslnede met een uitgedig syéniet-gevaarte, dat zich in het Oden- breiden handel in wollen kotlsen.De hoofd-
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plaatsvan diteiland isBurg ofBorg.Inzjne onge, om er Hugenoten t0t bekeering te
nabjheid behaalde deDeensch-Nederlandsche brengen.Flnllon weigerde echter dien post te
vloot Onder Bjelke en Wassenaar den 3osten aanvaarden voordat de Koning zjne dragonApril 1659 eene overwinning op de Zweed- ders teruggeroepen had, en daarna verkreeg
sche zeemagt.In den Duitsch-Deenschen 001.- hj doorzjne eenvoudige welsprekendheid en
l0g van 1864 werd het eiland in den nacht doorzjnezachtezeden den gehoopteninvloed.
van den 14den op den 15den Maartdoox de Om hem hiervoor te beloonen en tevens om
Pruissen aan de Denen ontrukt.
tedoenbljken,datzjn boek rDe1'édtlcation
Fem m esz (Jan Cornelis),eenFries Y eft des flles (1687)''op prjs gesteld werd?bezich vermaard gemaakt door zjnewedding- lastte Lodewj;k XIT'r,hem in 1689 met de
schap met zekeren Tltontas Tkomasz., dath'
d Opvoeding zjner kleinzonen, de hertogen ran
een jaar in eenzaamheld zou doorbrengen rofxr-t
p-yzl:, Berri en Al6ou.Debemoejingen
op eene zandbank aan de Noordzee tusschen van F'
enllon hadden een weldadigen invloed
Ameland en Terschelling. Den llden Juntj op den geest van eerstgenoem de, - den
1610 trok hj derwaarts, bouwde er een toekomstigen Koning,die echter weldra (bor
houten huisje,dat hj door middel van een den dood werd weggerukt. Tn 1693 werd
vtjzelnaarbelieven in dehoogtek0nbrengen, Flnllon lid der Acade'mie, en in 1695 aartsen kwam eenjaardaarna in welstandtexug. bisschop van Cambray.Zjn godgeleerdestrjd
Fenacolius(Johannes)of '
tan der Tenne- overhetquietismusmetzjn voormaligenleercool, een Nederlandsch geleerde, geboren in meester Bossnet had ten gevol
re,datPaus
15;7, studeerde te Leiden in de theologie Innoeentins XH zjne leerstell
lngen in de
leverde Nederlandsche vertalingen van ge,
nExplication desmaximes desSaints(1697)''
schriften van Jul'
i
x.
nCaesar,Tâoit'
l
is,Polybins, veroordeelde en Lodewqk XIF hem naarzjn
z'
dt-t
/?ufiAlfz.
s, enz. en overleed in 1645,nadat bisdom vexweeB.Het was in dien tjd,dat
hj achtereenvolgensde betrekkingen had be- hj aan genoemden Vorst onverbloemd de
.

kleed van conrector te Delft en van predikant te 'tW oud en te Maassluis.
Fendi, een beroemd historie- en genreschilder, teekenaar en graveur, geboren te
W eenen den 4den September 1796,was een

zoon van behoeftige ouders.Hjbezoehtechter
de kunst-Académie zjner geboortestad,wel
'd
teekenaarbj hetKeizerljk kabinetvanoudheden,ging in 1821naar Venetië,enverwierf

door zjne schilderj,pDe grotvan Corgnole''
voorstellend!de gouden medaille.Bjna alle
gouden en zllveren munten in gemeld kabinet

heefthj geteekendengegraveerd.Voortsschilderde hj portretten van beroemde penningkundigen,benevens tafereelen uit de geschiedenis van zjn vaderland,vormde vele leerlingen,en overleed den zlsten Augustus1842.
Tot zjne fraaiste stukken behooren mAartshertog Cerdinand en Phelippine W elser'':
nhard en Emma'',- een pMeisje btl
pEgi
hetpostkantoor''1 en mDe ring dertrouw''.
Fenélon (François de Salignac de Lamothe),eenberoemdFranschschrjvereneender
edelste mannen van ztjn ttld, werd geboren

waarheid verkondigde in een brief,die eerst
in 1825 in druk verschenen is. Inmiddels

zorgdehja1seen waardijbisschop voorzjne

onderhoorigen, hield zich jverig bezig met
de studie der wjsbegeerte, en overleed den
iden Januarj 1715.HetFranschevolk heeft
in 1819 gelden bjeengebragt, om hem in
1826teCambray een gedenkteekentestichten.
Het bljkt in zjne geschriften, dat I'ênllon
diep was doorgedrongen in den geest der
beste schrjversvan vroegeren en lateren tjd.
Aan eene levendige voorstelling paarthj een

edelen,vloejendenstjl.Vanzjnvoortreflbljkst
werk ,LesaventuxesdeTélémaque'',waarin hj
debeelden schetstvan een wjzen opvoederen

een volgzam en kweekeling, w erd de uitgave
verboden nog vöör hetafgedruktw as,om dat
de Koning het als eene satyrebeschouwde op

zjneregéring.KwaadwilligenzageninCal
ypso

de m arkiezin de A ogzfeyylc,s,in Eneltarls de
hertogin de Fozlflzwe.s,in Antlope de hertogin
de .ftlzfr.t
/ot
/z
3d; in Protesilaus meenden zj
Lonvois te herkennen, en in Shostris zelfs

Lodewl
jk XIV.Deschrjverwasvervanzulk

op het kasteelFénélon in hettegenwoordige eene bedoeling rwjderd, en lieden van
departement Dordogne op den Gden Augustus kennis en sm aakvebewonder
den het werk a1s
1651 en was de telg van een oud en aan- een meesterstuk,waarin aan Vorsten op eene

zienljk geslacht.Hj onderscheiddezichreeds aangename wjze belangrjke lessen werden

vroeg dooreen zachtmoedigen inborst,groote gegeven.Eerst na den dood van Flnllon verlevendigheid van geest en een teederen lig- scheen vTélémaque''in het licht,en ditboek

chaamsbouw.Zjn 00m ,demarkiesdeFlnllon, is na dien-tjd Ontelbare malen herdrukten
deed den Jongeling onderzjneleiding teCa- in allebeschaafdetalen overgezet.Deroeuvres
hors onderwjzen.Flnllon maakte er snelle de Fénêlon (1821- 1824, 22 dlnl''zjn bevorderingen en kwam vervolgens Op hetsemi- zorgddoorlaltssettenzjnercorrespondance''
narium van St.SulpiceteParjs.Op 24-jari- werd in 11 dln in het licht gezonden dool'
gen ouderdom werd hj t0tpriester gewlld, Caron (1827- 1829).
en 3jaar laterbelastte deaaxtsbisschop van
Fenians is de naam van Iersch-AmeriParjs hem methet toezigtopdeR.Katho- kaansche Om wentelingsm annen, die Ierland
lieken, die te voxen tothetkerkgenootschap willen ontrukken aan deBritsche heexschappj
der Protestanten hadden behoord.In dezebe- en t0t de laatste schakels behooren van de
trekking spreidde hj zOo uitstekende gaven langeketenderIerschezamenzwerinyentegen
ten toon, dat de K oning hem t0t bestuurder Engeland.Zj z/nde vertegenwoordlgersvan

benoemde eener zending in deprovincieSaint- de aloude verdeeldheid der Celten en Saksen
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(Germanen), en deze is gevoed d00r een gehouden zjn.In hetvoorjaarvan 1863ging
IIY, een van de aanvoerders der
ve
rkeerd Engelsch bestuur,alsmede doorde John Z'
ontevredenheld van het R.Katholieke Ierland broederschap in Ierland, als afgezant naar
op het Protestantsche Engeland,- eene 011- Amerilta,waar hj ondergeleidevan O'Maen anderen hetleger van generaal Cortevredenheid,diedoordenjvervan O'Con%lell Apz?dg
.

niet weinig is aangewakkerd. Het Fenianis- cprtzz?,den aanvoerdervan hetIersche legioen
mus heeft deze eigenaardigheden,dat het in in hetleger aan de Potomac,bezocht en v0lAmerika is ontstaan en eene revolutionaire doende bljken ontving van belano telling in
strekkingbezit.Zjn AmerikaanscheOorsprong de Iersche zaak.In het nAiaar van 1863 had
is af te leiden uit den Ierschen hongersnood het Fenianismus er zo0 groote vorderingen
(1845- 1847),diehonderdduizendeIerennaar gemaakt,dat O'M altoney te Chicago een conde VereenigdeStaten dreef.Hier vermeerderde grès van opperhoofden k0n zmmenroepen.Dââr
hun aantal aanmerkzljk,en toen deool
*log werd de Tersehe Republiek in eene geheim e
tusschen het Noorden en Ztliden uitbarstte, zitting afgekondigd, terwjl m en er James
nam en velen van hen daaraan tleel. De ge- Slephens erkende als het hoofd derFeniansin
zindheid der Engelsp,he pers,om hetZuiden EuropaendeAmerikaanschebroedersopwekte,
te Ondersteunen, het uitrusten van kaper- Om hem te ondersteunen.Eenigewekendaarna
schepen der Zuideljlten in Engelsche havens verscheen te Dublin het dagblad prrhe Irish
enz., - dat alles scheen een oorl()g tusschen People'' als het orgaan der Fenians. Het
Engeland en de VereenigdeStaten onvermj- baarde echter niet veel Opzien, vooral daar
deljk te maken.Z00 ietswasJuistnaarden de redactie zich zorgvtlldig hield binnen de
wensch der patriotten van het Jonge Ierland. perken der wet.Tntusschen verzuimde men
W anneer men op de medewerlting derIersch- niet, voorbereidselen te maken. Het bureau
Am erikaansche soldaten en der Tersch-Ameri- van gemeld dagblad w as het hoofdkwartier
kaansche bevolking kon reltenen , dan zou der zamenzw ering,en de zendelingen der Femen, in geval van zoodanigen oorlog? m et nians doorkruisten hetgeheele land.Gel(len
goed gevolg de vaan van den opstand in de wapens verw aohtte men tlit Am erika. M en
Iersche gewesten kunnen ontrollen.Deze 0m- begreep echter zeer gofld, dat men noch op
standigheden bevorderden de Ontw ikkelingvan degeesteljkheid,not.
'
h(
)p(
1ellgezetenmiddende zamenzw ering derFenianstegen heteinde stand zou kunnen rflkttnen, zoodat de handvan 1861.
werkslicden,defabriekarbeidersen de behoefD e naam I'enian is aan de gesclliedenis tige landbewoners de Omwenteling tOtstand
van Ierland Ontleend.Bj de Otlde Ieren be- m oesten brengen.Zulkemenschenkondengeene
stond eene kaste van krjgslieden, en één htllpmiddelen leveren. In Amerika w as het
harer m eest-beroemde aanvoerders wasFioni geheelanders;vele Teren genoten erw elvaart
of Finn, die tegen het einde der 2de eeuw en warelz Lereid,zioh opoh-eringen te getroosvele heldendaden verrigtte.Naar hem noemde ten ten behoevedesvaderlands,en toenJames
men later de Iersche krjgslieden I'
inna Of Stephensin 1864 Amerika bezoe,hthad,keerde
I'inn's mannen,en die naam isin hetEngel- hjmetaanzienljkesommennaarlerlandtert
lg.
sche woord Fenian herschapen. De broeder- Rtlsteloos ()n in het verborgtln zocht men het
schap der Fenians was dus eene vereeniging doelte beroiken:lzlellvflorzag ziehvauallorlei
van gewapende heldenq haar voornaam ste wapenen,vool-ltlpiekell,e1zlnen oefellde zich
stichter was in Amerika Jol
tn O'Mahoney en desnachtsin den wapenhalldelop atkelegene
in Terland James Stephens.Vooralin de Ver- plaatsell.Ook in Am erika bleet
'nlen nietw ereenigde Staten was zj spoedig georganiseerd. keloos.In 1865 werd te Chitrago een tweede
H etbestuur derbroederschapwerdopgedragen congrès gehotlden; het Felliallismus telde
aan eene centrale commissiete New-York met zjne aanhangers in alle Staten der llnie,en
een Raad van 5 leden.In elke Amerikaansche het eindigen van den Amerikaanschen Oorlog
Staat bevond zich een bestuurder, en ieder was eene oorzaak,om de voorbereidselen van
Staat was weder in arrondissem enten en sub- het Fenianism tls te bespoedigen.

arrondissementen (circles en stlbcircles) vel'
lnmiddels was tegeljk nlet de werkzaamdeeld.Haardoelwasde bevrjdingvan Terland heid det'Fenians (lok de waakzaamheid der
en de stichting van eene Iersche Republiek. Britsche regéring toegenom ell,en vbordat de
De Fenians w aren verdeeld iu 4 klassen, broederschap gereed was,Om haretaaktevol-

nameljk in oversten, dat is zulken,dieer eindigen, zag zj alhareverwachtingen verin slaagden,een batal
jonvaneenigehonderde jdeld.Tn den nachtvan dell15den September

manschajpen bijeen te brengen,- in kapi- 1865 bezette de policie hetgebouw van den
teins, dle aan ilethoofd stonden van althans Irish People'',legdobeslag op dedrukkerj,

100 man,- in sergeants,die 10 t0t 20m an nam den llitgever Llbby (,11 tlt?n redacteur
aanbragten,
en in gem eene soldaten,die O'Leary, benevens andere hflofden der broena het afleggen van den eed der Fenians in dersehap in hechttlnis en kwaulin llet bezit
hetlegervandeIel's(!,lleRepubliek werdeninge- van papieren, die al de bjzonderhedell der
ljttl. Volgens een dergeltjk plan z0u ook de zam enspanning behelsden.Dientengevolgewerbroederschap in Ierland georganiseerdw orden;. den ook elders onderseheidene personen gedoch men had hier met veel meer zw arig- vat, de garnizoenen gttw aarstshtlwd en Cnrk
heden te w orstelen.Toch is hetbekend,dat en D tlblin in staat vallbelt'g verklaarll?ter.
reeds in den aanvang van 1862 zam enkom- wjlliniesehepen,t'
regatten ()n ltanûnneerboosten van Fenians in hetwesten van Ierland ten de havens en kusten bew aakten.De FeY11.
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nians waren overrompeld,en nergens werdde in 1866 tegen het in opstand brengen van
r
ustgeBtoord.De Amerikaanschezendelingen, Ierland.ImmersEngelandhad krachtigemaatdie daarvan onkundig waren gebleven,vlelen regelel genomen om dien te dempen,zoodat
in handen derregéring,en aanzienljke geld- men v00r 'shalids diende te waehten. In
gommen desgeljks. In October 1865 kwam weerw il van dien raad nam m en hetbesluit,
ook Dtephens in hechtenis,die onder een ge- om nogmaals en terstond pogingen aan te
leenden naam een prachtig buitenverbljf bj wenden t0t herstel van Ierlands onafhankeDublin bewoonde. Van hare aanvoerders be- ljkheid.Vjftigledenderbroederschap,waarbj
roofd en nieteens door de lersche bevolking zich de latere verrader u
Kassey bevond,al>
metsympathie begroet,verdween debroeder- mededekrjgsoversten Hal
gin,Bwrke,Xccv:
schap der Fenians in Ierland.
ferty, Kelly,Deasy enz.,begaven zich naar
Daarmede wa@ echter de zamenzwering n0g Ierland,om er eene nieuwe zamenzweringin
geenszins vernietigd. In Amerika bleef men het leven te roepen. Men maakte hetplan,
steeds met geestdrift bezield voor de Iersche om met Fenians, die te Liverpool en M an-

Requbliek. Stepkens ontsnapte uit de gevan- chester jeworven waren,in deeersteplaats
genls, - er werd nogmaals een congrès za- de citadelvan Chester en de dââr aanwezige
mengeroepen te New-York,en men benoemde wapenen te veroveren,daarna de spoorwegen
er O'Mahoney t0tvoorzitter van hettoekom- en telegraafjnen te vernietigen, en metden
stig gemeenebest. Deze nu vestigde zich in behaalden buit naa'r Ierland te snellen, om

een prachtiqgebouw teNew-York en vormde er bj Dublin en elders het vuur van den

zich een mlnlBtérie,waarnahjeenebelasting opstand te ontsteken.D och de bedoelde aanuitschreef,die zjne schatkistvanhetnoodige val op Chester werd 'savonds te voren door
geld voorzag. Oneenigheden, in den boezep

verraad aan de Engelsche regéring bekend

der broederschay ontstaan,werden doorSf
te- gemaakt en mislukte geheel en al.O0k een
y/lew.s, die inmlddels Amerika bereikt had,
vervroegde opstand te Kerry, in hetwesten

bjgelegd, en daarmen steedshoopte opeen van Ierland,leidde t0tniets.Intusschen had-

oorlog tusschen Engeland en de Vereenigde den de Fenians geenerleiverlies van wapens
Staten, stelde men vast,dat O'M ahoney Ca- ofmanschappen geleden,zoodatzjmeenden,
nada zou bedreigen,terwjl Stephens belast 3 weken later een slag te kunnen slaan.Op
w erd m et de taak,om den invalder Fenians dell 5den M aart 1867 kw amen de Iersche
in Ierland te bevorderen.
Fenians op 3 plaatsen in opstand,doch deze
Gedurende den 'vinter van 1865 op 1866 w as reeds na verloop van 3 dagen geheelen
hield men zich bezig metde uitvoering dier al gedempt. Hetaantalopstandelingen beliep
plannen.In hetvoorjaarwerden wapensuit niet meer dan 2- of 3000 manj die geene
Amerika aangevoerd naar Ierland,en Ameri. andere heldendaden verrigtten, dan dat zj
kaansche zendelingen slopen er Overal rond. Op etteljkeplaatsen spoorwegen en telegraafIn Maart vermeerderde hun aantal op eene draden vernielden, wapens wegroofden, en
dreigende wjze.Doch nu schorste deEngel- eepige bureaux van policie en eenige w0sehe regéring de habeas-corpus-acte, zoodat ningen van kustbewakers in brand staken.
de gevangenneming van verdachte personen Hunne benden, die zich hier en daar verzeer gemakkeljk werd, en de hoofden van toonden,w aren in een volgend uurOntbonden
den opstand verdwenen of'w erden in den ker- en verdwenen, zoodat de Britsche troepen
kergew orpen,zoodatdeOm wentelingwederom nergens een vj'and aantrofen.- Voorts vermislukte.
scheen in April van laatstgenoemd jaar eene
Metde onderneming tegen Canada ging het Amerikaansche stoomboot met40 of50 Feniniet veel beter. W èl vereenigden zich tegen ansvoûrdeTerschekust;dezestapteneindeljk
den zom er eenige benden Fenians ten geza- nabj W aterford aan land,Om er de republiek

menljken getale van 4- of 5000 man,om in uit te rûepen, doch bevonden zich eenire
Canada tevallen,dochzj vonden geenesym- uren daarna reeds in de handen der policle.
pathie bj de Amerikaansche regéring,terwjl Door deze tegenspoeden was de ltrachtder
generaal M eade hun verhinderde,de grenzen

zame
nzweringrebroken,- vooral0ok omdat
e hoofden zlch grootendeels in de gevanvan het Engelschejrondgebied te overschrj- har
geni
s
bevonden.lntusschen bleef het Feniaden, en de vrjwilllgers uitCanada tegeljk

metdeEngelschetroepen behoorljk ophunne nismtls voortwoelen; het poogde kw aad te
hoede w aren. In eenige gevechten w erden stoken onder de talrjke Ieren in de tàbriekhonderde Fenians gedood en gewond,en de

en handelsteden en zocht den bùrgeroorlog

overigen namen de vlugt,zoodat deze vjf- op Engelands bodem over te brengen. Zo0daagsche veldtogt reeds een einde had genû- doende vernederde zich hetFenianismusvan
men, toen het berigt van zjn aanvang ons eene politieke partj t0t eene roofzieke 0pwerelddeelbereikte.
roerbende. TOt z-maal t0e trad het op eene
Z0o zagen de Fenians hunne plannen m is- gewelddadigewjzetevoorschjn.lndeeerste

lukken.Geen wonder: hunne strjdkrachten
waren te klein metbstrekking totde grootte
van hunne ondernemlng,en zj vûnden geen
steun bj de Amerikaansche regéring. Aan

plaats tOt bevrjding van Kelly en Deay ,
twee aanvoerders, die te Mjnchester zich ln
de gevangenis bevonden. Zp ûntsnapten na
eene w orsteling, w aarin een sergeant der

een vernieuwden inval in Canada werd niet

policie gedood werd, terwjl onderscheidene
gedacht. O0k verklaarde zier
h Stephens bj polide-agenten wonden ontvingen.V ele aanhet houden eener vergadering te New-York

vallers eehter werden gegrepen?en de 3 bel-
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hamelsop den 23stenNovemberteManchester voerder van het volksleger in de Pfalz. Na
terdoodgebragt.In de tweedeplaatswaagden een mislukten aanvalop Landau verloorhj

zj eene poging, om 2 andere aanvoerders, zjne betrekklng ell begat'zieh, door den
B-ke en Casey,uit den kerker te Londen te loop dergebeurtenissen gedrongtln,naar Zwit-

verlossen. Hiertoe deden de Fenians een der serland. Toen men hem 0ok uitZiirich ver-

gevangenismuren meteen aantalnabjgelegen bande, ging hj naar Noord-Amerika,waar
huizen in de lucht vliegen. Dit gruweljk hj in 1851teNew-York hetDuitsche weekbedrjfverschafte echtergeenevrjheldaan de blad pAtlantis''in hetlichtgaf.In 1855 zag
gevangenen,m aar w as oorzaak,dat40 of50 hjerzichgeplaatsta1stranslateur?dochwerd
personen gedood werden.De aanleggers wer- 3Jaarlaterwegens krankzinnigheldnaareen
den inttlsschen gevat en metdendoodgestraft. gesticht vervoerd. Hj schreef: oGeschichte
Schoon de beweging der Fenians niet in der wiener Oktobertage (1849)95, en nzur
staat was,Ierland l0s te scheuren van Groot- Geschichte der Rheinlandistshen Revolution

Brittanje,toch kan men nietontkennen,dat (l850)''.
zj gunstige gevolgen heett gehad voor het Fennekol(Frederik W illem),een Neder-

landsch Staatsman,geboren in 1761 teElmina
Op de kust van Guinéa,behoorde in 1795 t0t
de provisionéle representanten van Holland,
vervolgens t0t de leden van het Comité voor
Hierdoor is althans voor'shandsàe rustin Onst-lndische Zaken, en onderscheidde zich
ferland hersteld,- en wèlzoozeerzelfs1dat in die betrekkingen doorjveren kennis.Na
deregéring geen bezwaar maakteom in 1870 zjn ontslag uitgemeld Comité bekleedde hj
eenegedeelteljke en in 1871 eene nagenoeg den post van ontvanger,doch weigerde dien
DGroene Erin''. Immers de Britse,
he regéring
heeft zich gehaast,om door verschillende besluiten in 1869 en 1870 de voornaamste grieven der Iersche bevolking w eg te nem en.

algemeene amnestie te verleenen aan de ge- waar te nemen onder koning Lodet
vl
jk en

vangene Fenians.00k de uitzigten der Ame. onderNapoleon.ln 1813zaghj zichgeplaatst
rikaansche Fenianszjn doordevredelievende bj hetdepartementvan Koloniën,doch werd
schikkingen van Groot-Brittanje en de Ver- weldra gepensioneerd,hield zich voortsbezig
eenigde Staten geheelen al verdwenen.
met wjsgeerige en staatkundige bespiegelinFenner von Fenneberg.Onder dezen gen,en overleed den23stenJanuarj 1837.Hj
sehreefeenerproeve Over dekustvanGuinéa,
naam vermelden wj:
Jokann .
edïzzrïcA Ckristoplt.V J/JA/J:'
II.
:Fenner enz.(1831).''
tl
'
ps Fenneberg, bad-arts te Schwalbach, die
Fényes (Alexius),eenllongaarsch beoefeonderscheidene merkwaardige geschriften over naar der aardrjkskunde en statistiek,werd
bad-aangelegenhedenuitgegevenheeft.Hjwerd geboren den iden Julj 1807 te Csok-aly in
geboren teKirchhaininKeur-llessenden 25sten
December 1774 en overleed den 16dcnDecember 1849. Van zjne werken noemen wj:
nSchwalbach und seine Heilquellen (1834,3de
uitgavel'') nZur Geschichte Schwalbachs

het comitaat Bihar, studeerde te Debreczinj
Groszwardein en Presburg,werdin 1829advocaat en verscheen in 1830 alsafgevaardigde

op den rtjksdag te Presburg.Daarnawjdde

hj zich vgoralaan deaardrjkskqndevanzjn
(1836)'',- rueberden innerlichen Gebrauch vaderland, aan de statistiek en de staathuis-

der kohlensauren Stahlwasser v0n Langen- houdkunde,envestigde,zichnahetvolbrengen
sth,
schwalbach (1840h'',- rueberdieBaderin van verschillende reizen in 1836 te Pe
Schwalbach (1839)'',- nSchwalbaeh etses waarhjinonderscheidenebetrekkingen,vooral
environs (1836)'',- psehlangenbad und sein ook alsredaeteurvantjdsehriften,nllttigwerk-

Heilwerth (1840)'',
rueber Nachkuren
(1836)'' - en rselters und seine Heilkrëfte
(1834)''. Voorts leverde hj een rlournalfkr
die Biider und Gesundbrunnen Deutschlands
(1799)'' -- een nTaschenbueh fiir Gpsundbrunnen und Bâder (1816 1818,3 dlnl'',
en m et Döring en anderen rlahrbiicher der
HeilquellenDeutschlands(1821- 1822,2dln)''
.
Eindeljk heeft hj ook poëzie in het litht
gegeven.
Fenner ron .& vAl:J:r.g, den aanvoerder van

den opstand in de Pfàlz in 1849.Hj werd
geboren te Trente e1l w as de zoon van een
luitenant-veldmaarschalk in Oostenrjksche
dienst.Nadathj de militaire académiebezocht
had, kwam hj in 1837 a1scadetin dienst,
doch nam in 1843 als off
lcier zjn ontslag,
omdat zjn.geschril'
t roesterreich und seine
Armee(1847)''nietbehaagde aan zjne chefs.
Hj begafzich naar Zuid-Duitschland, maar

zaam was.Hj schreefvoortseene belangrjke
aardrjkskundevan Hongarjeen aangrenzende
landen,w elke in 1839 en 1840 i1z 6 deelen
in hetlicht verscheen.Daarl
alede verwlcrfhj
den Académischen prjs van 200 ducateu.O0k
zjne rstatistiek van Hongarge(1843 1843,3
dlnl''werd met grooten btjvalontvangen,en
van bëidewerlten leverdehj in 1847een uittrekselin 2 deelen.Van zjlzhûofdwerk pllet
Hongaarschert
jk,enz'',waaraanhjvelelaren
arbeidde, versc.
heen sleehts het eerste deel

(1848). Tn 1848 werd htjehefvan d: attleeling statistiek bj hetHongaarsehe ministérie

van Binnenlandsehe Zaken,elz in 1849 voorzitter val
z den krjgsraad te Pesth.Daarna

betrok hj zjn btlitthnverbltjt'te Gödöllö en
woonde nu endanttlPtlsth.Hj magbestt
houwd
worden a1s de grondlegger deraardrjkskunde
in Hongarje.
Feo (Francesco),een beroem d com ponist,

keerde in 1848 terng naar W eenen. Hier geboren te Napels in 1699,oefendeziehaldaar
voegde hj zich bj de Opstandelingeny Ont- onder de leiding van Doménioo Gfzzï in de
snapte bj de inneming derstad aan de Kei- toonktlnst,en ontving daarna te Romeonderzerljke troepen, en werd in Mei 1849 aan- rigtvan Pitoniin hetcontraptlnt.Zjjne eerste
:)3:
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opera,mfpermnestra''getiteld,werd metalge-

meenen bjval ontvangen,en daarop volgden

van 1728 t0t 1731 de opera's pArianna'',Aniromacca'',- en rArsace''.In1740keerde

tus.00k heefthj fraaje yravuresnagelaten.
Feodosia of Kaf'
a, ln het Tartaarsch
AI/'
J, eene havenstad, arrondissementshoofdstad en bisstshopszetel, ligtih het Russische

hj naar Napels terug en kwam er aan het gouvernement Taurië aan de zuidoostktlstvan

hoofd der door Gizzi gestichte zangschool. het schiereiland de Krim ,aan eene baaivan
Hj heeft voorts onderscheidene psalmen en de Zwarte Zee en aan de helling van een
missen gecomponeerd, alsmede het Oratorium berg-Zi
j is fraai en goed gebouwd, heeft
rLa distruzionedell'esercitodeiCananei'',enz. 5 kerken,een quarantaine-gebouw ,eeneOpen-

Hj bezit een verheven stjlen onderscheidt bare boekerj, een muséum van oudheden,
zich door gloed en kracht.

een botanischen tuin,zeebadtm,eenige fabrie-

Feodoor is de naam van 3 Russische ken enz.,benevens ongeveer 9000 inwoners,
die zich bezig houden met het vervaardigen
Czaren,te weten:

Feodoor I, den zoon van Iwan de W reede. vanbrandewjn,zeep,tapjten,enz.Deruime
en diepe haven wordt beschouwd als debeste
van de Krim na die van Sebastopol.Daardoor
alsmede door karavanen wordtde handelaan-

Hj werd geboren den llden Mei 1557, 0n
regeerde van den 18den Mei1584 t0taan den
yden Januarj 1598.Hj was zwak van ligchaam en geesten liethetbewind bjna geheelen aloveraanzjn zwagerBorisGodoelo'
/?,die zjnetaak metgrootbeleidvolbxagt.
Met dezen I'eodoor nam de dynastievanRlirik
een einde,daar Godoenow hem opvolgde,nadat

hj Demetri'
us,den broeder van I'
eodoor,had

laten om brengen.
Feodoor Jfjden zoon van Boris Godoenow.

merkeljk bevorderd.T0tdevoornaamsteuit-

voerartikelen behooren graan) huiden on
w ol. Buiten de stad hebben de Zi
qeuners
htlnne hutten opgeslagen, en men vlndt er
Ook eenige Tartaarsche dorpent voorts de
Duitsche volkplantingen Heilbron,Ziirichthal
enz.De naam dezer stad is ontleend aan dien
der oud-Griekschekolonie Theodosia otTheudosia, die eene levendige handelsbetrekking
onderhield met Athene en graan,staven,timmerhout,huiden en honig derwaarts voerde.
Deze Averd in het midden van de 2de eetlw

Hj regeerde slechtskorten tjd en werd den
lodenJunj 1605vermoord.Deeerstevalsche
Demetri'
uswaszjn opvolger.
kkodoor fff, den oudsten zoon van den
czaar Aleœei.Hj werd geboren in Mei1661, onzerJaartelling verwoesten vervangen door
had de teugels van het bewind in handen het oudere Capha. Tn de nabjheid dezer
van den 29sten Januarj 1676 t0t aan den plaats Ontstond in 1266 het nieuwe Capha
27sten April 1682,en streed metafwisselend Of Caffa, eene koopstad en vesting,die den
krjgsgelt
lk tegen de Polen en de Turken. 4denJulj 1465in handen van denTurkschen
lj vernietigde de aanspraak van den adel sultan M ohammed 11 viel en toen 100000
ll
op ert
bljke waardigheden doordegeslachts- inwoners telde.In 1770 werd zj doorden
registersopenljk tedoen verbranden.In 1680 Russischen generaal Dolyoroeki stormenderstichtte hj de eerste Russische hoogeschool hand ingenomen en in 1774 afgestaan aan
in een klooster te Moskou. Hj overleed in den Khan der Tartaren, die haar tot ztjne
. In 1783 echter m pest de
den bloei des levens, nadat hj zjn haltl residentie verhiet'
an zjn geheele gebied aan Rtlsland opbroederPetertotzjn qpvglgerhadverklaard. Kh
FeodoorIw anow ltsl,eenuitstekendktm- dragen, - en deze opdragt werd bevestigd
stenaar,werd geboren Omstreekshetlaart765 door den Vrede van Jassy (1792).Na dien
in eene hordeKalmukken nabj degrenzenvan tjd ging de welvaart der stad allengs achRusland en China.Hier kwam hj in Rt
ls- teruit, hoewel zj in 1798 eene vrjhaven
sische gevangenschap, zag zich naar Peters- werd.In de JongsteJaren is zj weder voor-

itgeqaan,zonder evenwelmethetnaburige
burg gebrayt, en genoot er debescherming u
lnnen wedjveren.Gedurende het
van keizemn Catltarina,die hem zjn naam Kertsp te kt
schonk. Later echter liet zj prinses Ama- badsalzoen houden veleaanzienljken uitSimbröpol er htln verbljf.- De zeeèhyte ran
Iïo van .
Pc#ezlvoor zjne verdere Opleiding f
/pyïc ligt ttlsschen de Zwarte Zee en de
Z0rg0n. Na hetbezoeken van eenige scholen Fept
bepaalde hj zich t0t de schildel-kunst,ging Zee van Azow !maar wordtgewoonljk de
vervolgens naar Italië en bleef 7 Jaar te straat van Kertsl ofvan Jenikalégeheeten.
Ferdinand is een naam van onzekeren
Rome,waar zjne talenten zich voorspoedig
1oorvele vorontwikkelden.VoortsvergezeldehjlordEl
qin oorsprong.Hj werd gedragen c
naax Griekenland en naar Iuonden, Om hier
het opzigt te houden over hetgravéren der
gén bestemd.
platen, voor het werk van El
Nadat hj er 3 jaar vertoefd had,ging hj
napr Karlsruhe, alwaar de groothertog Karl
I'réedrielt hem tot Hofschilder benoemde.
bekleedde die betrekking t0t aan zjn dood
in 1821.Door hetbestudéren van de stllltken
der olltg
leroo
me
tsc
ehe
ste
nrss
hta
jd
l ht
ei
jgez
nieh een gestrengemaakt, en
gen,
hj muntte vooral uit in het chiaroscuro.

sten, - in de eerste plaats door Keizers rtz4
D'
tbltschland,te weten:

Ferdinand A een zoon van den aartshertog
Phjljppns '
/
lczz Oostenrj;k en van Johanna,
eeneqochtervan I'
erdinand deX/:/At
IJï:JZ.Hj
was eenjongerebroedervan lteizer KarelF
en w erd geboren den loden Maart 1503 te
Alcala de Henaresin Nietlw-castilië.Na den

v
nd zzj
jnns vaders werd hj onderhet opzigt
da
oo
grootvader van moederszjde Opgevoed,en nahetOverljdellvan zjngrootvader
T0t zjne voornaamste stukken behoort een M aœimiliaan I vielellhem de Oostenrjksche
altaarstuk met (le opstanding van Chris- landen ten deel)terwjl zjn breeder Karel
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hem belastte met de leiding der Duitsche hem eenstemmig t0tKeizervan Duitschland,

aangelegenheden. Hj trad in het huweljk

0n

hj sloot daarna met hertog M aœimillaa,
n

met Anna, eene doohter van Ladisla'as, ztzhlBeq
,eren een verdrag t0tbescherming van

koning van Hongarje en Bohemen,en ver- het Keizerljk Huisen van deR.Katholieke
kreeg hierdoorheerschappj overdezelanden. Kerk. De Bohemers echter verklaarden hem ,
In Hongartje kwam evenwel Zapolya tegen denvjandvangewetensvrjheid,vervallenvan

hem in verzet en diens bondgenoot, sultan den troon, en schonken dien in 1619 aan den
Soliman, bedreigde W eenen, doch w erd t0t jongen, Hervormden keurvorstvan de Pfalz,
den terugtogt gedwongen doordien Andrlas I'
rederik F,die echter in den slag bj den

Dt
vïtx de Dardanellen bloltkeerde.Bj den W itten Berg (1620) doorM aœimiloan overVrede van Groszwardein verkreeg Zapolya wonnen werd.Gedurende 3 maanden schortte
den koningstitel met een gedeelte van H0n- Ferdinand zjne wraak Op,doch daarnanam

garje voorlevenslang,terwjlaan zjnemanneljke erfgenamen het vorstendom Siebenbiirgen werd toegekend.Na zjn dood eehter
maakte zjne weduwe, gesteund door den
Sultantaanspraak Op de geheeleheerschappj
van Zapolya ten behoevevan zjn zoon,z00-

eene vreeseljke geloofsvervolging een aanvang,uitgezonderd in Hongarje en in een
gedeeltevan Silézië.Tevensbejverdehjzich,
om ,gesteund door Pltilipp'tts IF',koning van

Spanje, de magtvan hethuisvan Habsburg
uittebreiden.Hj deed den Keurvorstvan de
dat Ferdinand er niet in slaagde,het rustig Pfalzin denrjksban en droeg dienswaardigbezit van Hongarje te verwerven.In Bohe- heidOpaan den hertog Maœimiliaannan.
& ï#men vond hj tegenstand bj de aanhangers ren. Yoorts beroofde hj de hertogen ran
der H ervorm ing,doch na den slag van Muhl
- - M eeklenbnry, die koning Cl
tristiaan IV van
berg (1547) nam hj eene bloedige wraak. Denemarken hadden bjyestaan, van hunne
Inmiddelshad hj in 1530deDtlitschekoniugs- bezittingen en schonk dle aan W allenstein.
kroonverkregen,ensedertdien tjdbestuurde Daarentegen leed zjn plan,om zich van den
hj,als verteçenwoordigervan zjn broeder, handel 0p de oostzee meester te makenj
(le meeste Rkksdagen.In 1556 zag hj zich schipbreuk op de belegering van Stralsund.
gekozen t0t Roomsch-buitsch Keizer en deed Reeds waande hj zich zeker van het overpogingen om de godsdiensttwisten uit den wigt zjner heerschappj in Europa,toen de
weg te ruimen,doch oogstte hiervoor geene tusschenkom st van G'tbstaa.f a4#p/ van Zwedankbaarheid. Door regeling van de m unt den,de dood van W '
allensteinen hetvjandig
en van den rjkshot
kaad maaktehi
jzich ver- verzet van Frankrjk hem gevoelige slagen
diensteljk Jegens Duitschland.Nadathj ge- toebragten.Hj overleed te W eenen den 15den
zorgd had,dat zjn zoon M aaimiliaan 11 in Fobruarj 1637.
1562 t0t Roomsch K oning gekozen werd,
lkrdinand III, den zoon en opvolger van
verdeeldehj zjnelandenonderzjne3zonen, den voorgaande. Geboren te Gr:tz den llden
en overleed den 15den Julj 1564.Hjonder- Julj 1608,werdhj in 1625t0t koning van
scheidde zich door zjnezachtmoedigheid en Hongarje benoemd, en zag zich na den
regtvaardigheid,en daar hj een voorstander dood van W allenstein (1634) belast methet
der wetenschap was, zocht hj den omgang opperbevel over het Keizerljk leger, bjmetde geleerdstemannen van zjn tjd.Zjne gestaan door de generaals Gallasen Pieeologem alin schonk hem 15 kinderen,van welke zzlïzli.Hj veroverde Donauwörth en Regensechter slechts 3 Z0n0n en 3 dochters hem burg, behaalde in 1634 de Overwinning bj

overleefden.
Nördlingen en vexjoeg de Zweden uit ZuidI'erdinand .f.f', een kleinzoon van den voor- Duitschland.Na den dood zjns vadersbeklom
gaande en een zoon van Karel,aartshertog hj den Duitschen keizerstroon en zocht vrevan Carinthië en Stiermarken,en van M aria desonderhandelingen aan te knoopen, die in
11.4 Beqeren. Hj wasgeboren te Grstz den 1648 door den vrede van Mtlnster werden ge-

9den Julj 1578,en na den dood zjns vaders volgd.Hj overleed den zdenApril1657.Hj
werd zjn opvoeding door zjne moedertoe- w as een voorstander van kunsten en weten-

vertrouwd aan de Jezuïeten? die hem zulk schappen, - inzonderheid van de toonkunst.
een afkeer van het Protestantismus inboe- Zjn zoon,diehem Onder den naam vanI'
erzemden, dat hj te Loretto voûr het altaar tlzltwltf IV z0u opvolgen, is vöör hem ge-

eeneylegtigegelofte aiegde,dathtlt0telken

storven.

diensttotde heerschende zolzverheffen.Nadat

Karl .r:oy?t?J# Joseplt F'rlz?,
: M areellin Ferdinand .J', oudsten zoon van koizer I'rans I

prjs ln zjne Staten de R.Katholieke gods-

hj in zjne erflanden Stiermarken,Carinthië
en Kraïn het Protestantismus uitgeroeid had,
zocht hj iets dergeljks te volbrengen in O0stenrjk en Bohemen,daarhjn0g bt
lhetleven
van den kinderloozen keizer M attltiastotK 0ning van 'Bohemen (1617) en van Hongarje
(1G18)wasbenoemd,doch hj werd daardoor
deoorzaak van denDl
lrtigjarigt,n00r10g.Toen
hj na den dood van M attltias(1619)t0t k0ning van Bohemen gekroond was,zochthj

Eén KeizevrlzlOostenrl
jk,nameljk:

en van Maro TAere.
:1.Hj werd geboren te
sveenen den 19den April 1:93,was reeds in

zjneJeugd zwak van ligchaam en legde zich
vooral'
toeop dekennisvanlandbouw en njverheid.Eerst in 1829 en vervolgens woonde

hj dezi
ttingenvan den Staatsraad btlenzag
llj zich doorden Keizermetbepaaldewerkzaamheden belast. O0k de kroon van H0n-

garje,die hj in 1830 te Presburgontving,

vxuchteloos metde opstandelingen te onder- gat'hem geene grootere zelfstandigheid.Een

handelen.
lnhetzelfdejaarkozendeKeurvûrsten geschenk van 50000 ducaten,dathjnaaroutl
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gebruik bjdiegelegenheidontving,besteedde
hj aan de ondersteuning van veraxmde Hongaarsche gemeenten en aan de stichting der
hoogeschoolte Pesth.Hj ontsnapte aan den
moordaanslag van Frans Aeizdtfl, en beklom
den zden Maart 1835 den keizerljken troon.
O0k toen hi
j t0tkoning van Bohemen werd
gekroond1besteedde hi
j hetgebruikeljk geschenk t0t 'ieldadige oogmerken,en toen hj
de kroon van Lo:abardje ontving (1838),
schonk hj algemceneamnestie aan alle staat-

en

e0n kleinzoon van den voôrgunde. Hj

werd geboren den Q6sten Julj 1469 envoerde

aanvankeljk den titel van prins ran C&'
MJ,
na de troonsbeklimming dien van prins
van ClIJ5r1, en werd in 1495 de opvolger

van zjn vader.Muiterj in het leger noodzaakte hem t0t de vlugt naar het eiland
Ischia, terwjlhetgeheele vasteland ontrukt
werd aan zjne heerschappj.Zoodra echter
Karel V11I Napels verlaten had, maaakte
Ferdinand zich meester van Reggio en drong

kundige overtreders in de Italiaansche4OZX
OS- door in Calabrië.Hoewelhj te Seninara het
tenv Onder zjn bestuur ontwikkelde zlch de onderspit moest delven,rukte hj voortnaar
Oostenrjksche industrie zeervoorspoedig,en Valenza en vanhier naar Sicilië, vanwaar
er werden wegen en spoorwegen aangelegd. hj met 80 schepen naar Salerno terugkeerde
door de bewoners des lands geholpen,
De Oystand in Galidë werd achtervolgd door en,
de inljving van het gebied van Krakau inhet de Franschen versloeg en binnen Napelstrok.
Oostenrjksche keizerrjk.Toen het voorjaar 00k Capua,Aversa en de meeste steden van
van 1848 onrustige bewegingen bragt,gafhj Campanië onderwierpen zich aan zjne heeraan M ett
ernicl
t'zjn Ontslag, benoem de een schappj,zoodat eindeljk in 1496 de vjand
est aftrekken.Nutrad hj in hethuweljk
verantwoordeljk ministérieen verleende eene mo
grondwetaan hetvolk.Daar in Meideonrust met Joltanna, eene dochter van Ferdinand I,
te W eenen toenam ,begaf hj zich metzjn en overleed kortdaarna denldenOctober1496.
Ferdin@nd T,koning der beide Siciliën,een
Hofnaarlnnsbriiek,en keerdeeerstin Augus-

tus daaraanvolgende in zjnehoofdstadterug. zoon van KarelI1I)koning van Spanje,en
Gedurende den Oetober-opstand aldaar ging van prinsesAmalo van Raksen.Hj werdgehj naar Olmiitz en gevoelde zich door de boren den lzdenJanuarj 1751,ontving weiomstandigheden des tjds gedrongen,Om den nig voedselvoorzjn geest,maarwjddezich
zden December 1848 afstand te doen van den des te jveriger aan gymnastischeoefeningen.
troon ten behoerevan zjnneefI'
ransJoseph. Gesteund dooreene groote schaar van ellenNa dien ttjd vertûefthtjmeestalte Praag.
diye handlangers, maakte hj zich aan vele
m lsdaden schuldig.Toen zjn vader in 1759
van N& :I.
:,te weten:
Xoninpen '
Ferdiwcwd 1,onechten zoon van Al
fons%œ den troon van Spanje beklom ,werd hj in

F van Axagon.Het Parlement te Napelsgaf di
ens plaats Konlnq van Napels,waar hem
hem in 1443 den titelvan prins '
ean CclJsrif gedurende zjne mlnderjarigheid een regenten benoemde hep t0t troonopvolger.In 1445 schap,metden markies Tœnyeâ aanhethoot4,

huwdehj metIsabellaran Clïcrcploz'fd,eene terzjdestond.Toen hj in 1767 meerderjarig
dochter van graaf Tristan tlo
z Copertino.Na wasgeworden,veranderdehjhetregentschap
'ie en verbande de Jezuïeten,
4en dood ztjns vadersmaakte hj zich mees- in een m inister
ter van Napels.w erd doorpaus Pigt.
g11daar- en terwjl hj zich aan zjne lage hartstggten
mede beleend. doch verloor aan den preten- overgaf, besttmrde zjne Bthoone en schrandent, den hertoy ran Ccltzsri:,het geheele dere gemalin M aria Ctxro/izlc,eenedochtervan
rjkmetuitzonderlngvanzjnehoofdstad(1460). keizerin Maria Tkrdditz,de zaken desrjks.
bewerkte, dat Tanncciontslagen werd,
Bggestaan door Milaan en door den Paus) zj
maaktehj zich hetvolgendeJaarweêrmees- - dat men ophield tienden en belastingen
ter van eenige vestingen, bragt zjn tegen- te betalen aan den Heiligen Ftoel, - dat
stander in 1462 eene nederlaag toe en nam het onderwjs verbeterd, de académie van
2 Jaar later den hettog van &.
:,
stz op eene Hereulanum vernieuwd,eene militaire acadéeopgerigt,hetgezag der baronnen beperkt
verraderljkewjzegevanqen.Daarl
za deedhj, mi
en een handelsregtbank ingesteld w erd,
naar m en m eent,den pnnsvan,Tarentedoor
vergif om hd leven brengen en m aalkte zich en dat er handelsverdragen totstand kwamen
door een testament,dat vexmoedeljk valsch met Sardinië,Genua,Rusland,enz.onderhet
was, van diens bezittingen meester,waarna beheer van den ministerAdon onttrok Napels

hj zich dooreenhuweljl
tvanzjneonwettige zich aan den invloed van Spanje en sloot
dochter met een neef van paus Sot'
l
u T*in zich Maeer en meer aan bj Oostenrjk en

naauwe betrekking Btelde t0thetH0fteRgme Engeland,zoodat het o0k in 1193 deelnam
en een belangrjken invloed verkreeg op de aan de coalitie tegen Frankrjk.Hoewel de
M ngelegenheden van Italië.Na den dood van overwinningen van hetRepublikeinsche leger
Lorenzo 4,1 Mediâ achtte hj zich verzekerd in Italië hem noodzaakten, om vrede te

van de opperheerschapyj in Italië,toen hert0g Lodewùk deApt
v zlchverbondmetKarel
VIII,koning van Frankrjk,om deregten
van het H uis van dztl't?'?4 te doen gelden op

den txoon van Napels.Terwjlhj zich betjverde, gemeld bondgenootschap te vernietigen, werd hj verrastdoorden dood op den
25stenJanuarj 1494.
Ferd>and J'
.
!',een zoon van A@onsus11

sluiten,zetteFerdinand zjnevjandeljkheden
tegen Frankrt
jk voûrt en verbond zich met
Oostenrjk,Rusland en Groot-Brittanje,zoo-

dat w eldra een Fransch leger onder bevel
van generaal Cltampionnet binnen N apelstrok
en er,na de vlugt desK oningsnaar Palerm o,
deParthenopêscheRepubliek werdafgekondigd

(1799).W eldra echter kwamen deKonings.
gezinden in opstand en overmeesterden de
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hoofdstad, zoodat Ferdinand in 1800 der- klaarden hem en zjnhuisin 1848 vervallen
waarts terugkeerde.Hoewelde onschendbaar- van den troon van Sicilië. In hetbegin van

heid des rjks in een verdrag tusschen den
Eersten Consul en Spanje gewaarborgd was,
moest Napels bj den vrede met Frankrjk
vreemde troepen opnemen,terwjlhetbj het
onzjdigsheidverdrar van 1805 beloofde om
het landen van Jegens Frankrjk vjandige
soldaten te verhinderen. Toen nidtemin kort
daarna 12000 Russen bj Napels aan wa1
stapten, deed Napoleon het land bezetten,
Waarna Ferdinand in 1806 wederom de wi
jk
nam naar Sicilië, den Kroonprins al
s zjn
plaatsvervanger acherlatend.'
roen vervolgens
Joseplt Bonaparte t0t koning der beide Siciliën benoemd. was,handhaatde I'
erdinand op

1848 riep hj volgensdegrondwetde Kamers
bjeen, doch zond ze ras weder naar huis.
Na het overmeesteren van Sicilië(1849)en
na dealgemeene readie in Italië,husttehj
zich de grondwetop te hefen,terwjl zj,

die t0t hare invoering hadden medegewerkt,
aan bloedige vervolgingen blootstonden.Toen

in 1856Frankrjk en Engeland hem denraad
gaven om , ter bevordering vande rust van
ltalië, een anderen staatkundigen w eg te

volgen, wees hj alle bemoejing metzjne

zaken op zôö beslissenden toon van de hand,
dat die mogendheden de diplomatieke betrekkingen met hem afbral
ten. De aanslag van
Sicilië, met bjstand van Engeland)zjn çe- Auqesilao X ïltwlo bevestigde hem in zjnege-

zagg, doch stond in 1809 wegens verwlkkellngen methetEngelschekabinetzjntroon
tjdeljk afM n zjn zoon Fvans.In 1811aanvaardde hj echter wederhetbewind,en toen
het Congrès te MTeenen hem in zjne regten
herstelde,vereenigde hj in 1816 hetvaste-

voelens,en hj overleed den 23stenMei1859,
waarna zjn koningrjk ten deelvielaan zjn
zoon I'
rans11,doehreedsoverrjpwasom zich
metde overige landen van Italië t0téénrjk
onder het huis va'n xvtz/ptwe te vereenigen.

Hj is eerstgehuwd qeweest met Clwistina

land met het eiland Sicilië t0t één geheel. X crl van strrtfïzlg',d1e hem den kroonprins
In 1817 verliet hetOosterjkschelegerzjne Frans schonk, en vervolgens met Tlterese,
van O@dStaten, en in 1818 sloot hj een concordaat eene dochter van Karel,aartshertog '
met den Paus. Na de revolutie van 1820 tenrqk; met dezelaatstehad hj 9 zonen en
moest hj de grondwet van 1812 bezweren? 4 dochters.

doch hj hief ze hetvolgende Jaarmet hulp
Koninget1lls Portwgal,nameljk:
van Oostenrjk weder op en nam gestrenge
Ferdinand I de Vriendelqke,een zoon van
maatregelen tegen alle vrjzinnige bewegin- Peter 1 de Wreede. Hj werd geboren den
gen.Hj overleed den 4den Januarj 1825.
27sten Januarj 1340 en aanvaarddederegéFerdinand J.f,een kleinzoola van den voor- ring in 1367. Zjn 00r1Og met Castilië had
gaande en een zoon van Frans I en van voor hem een ongelukkigen aioop, en 0ok
Isabella A leil ran ,
$>lp#. Hj wasgebo- zjne verbindtenis met Eleonora Tellez was
ren den 12den Januarj 1810, verkreeg in oorzaak van veelonrusten ellende.Zjn ver1830 de heerschappj over een vOlk, dat bond met Engeland tegen Castilië werd ver-

door de heerschzucht van edelen en priesters raden, zoodat Hendrik,koning van Castilië,
en door de verkwistingen van het Ilot'ge- een invaldeed in Portugalen er onderseheiteisterd en uitgemergeld was, en toonde zich dene steden en zeltb de benedenstad van Li>
erdinand een
aanvankeljk genoigd t0theilzamehervormin- sabon veroverde, w eshalve I'

gen.Hj verleende aanstonds amnestie,ver- zeeronvoordeeligen vrede moestsluiten(1373).
beterde de fnanciën, voerde bezuinigingell Huiseljke onaangenaamhedën en vrees voor
in, gafaan gehate ambtenaren hullOntslag, de misnoegde edelen warelloorzaak,dathj
bevorderde vrjheid van handel,en deed veel afzag van zjn voornemen om de Mooren te
ten behoeve van de welvaartderingezetenen. bestrjden, waarna hj in 1381 weder met
W ie echter de stichting van een constitutio- Castilië moest oorlogen. Reeds waren zjne
nélen staat of kerkeljke hervormingen van schepenenzjnlegertelandegeslagen,Almeida
hem verwacht hadden, zagen zich bedrogen. veroverd en Lissabon bedreigd,toen eindeljk
Hj leende bj voorkeur het o0r aan monni- de lang verwachte Engelsche vlootverscheen.
ken,reactionnairen en vertegenwoordigersvan Hierover verbljd?onderwierp Ferdinand zich
absolutistische kabinetten.Slechts in een sterk

gew illig aan de bevelen van paus Urbanus

leger zag hj veiligheid voor zjn troen,zoo- Ff; w eldra echter maakten zich de bescherdat hj er eene kostbare krjgsmag'
t ol
? na mers schuldig aan roof en mûord,totdat de

hield. ln 1837 werd Sicilië eene yrovlncie kom st eener vlootvan 80 schepen de Portuvan Napels. Nu volgden zamenzwerlngen en gézen en Engelschen weder verzoende.Ferdioyroerigheden elkander op,- spionnen ver- nand vlugtte naar Santarem,en de oorlogeinhlnderden deuiting vanelkevrjegedachte,- digde met een verdrag, dat voor Portugal
en moord,roof en brandstichting herschiepen zeervernederendluiddeen waarbj wasvasthet heerljkeland in eenewoostenj.Toen in gesteld, dat de kroonprinses Beatro met
Januarj 1848 Sicilië in Opstaud kwam,zag Ferdinand,denjongeren zoonvandenKoning
hj zich genoodzaakt,eenigehervormingen in van Castilië, in het huweljk z0u treden.
tevoeren,zjneministerste ontslaatl,enzellb Naauweljks echter hadden de Engelschen
aan den strjd inOpper-ltaliëtegenOostenrjk zich ingescheept, toen Ferdinand zjne gdeeltenemen,terwjlhj tevenseenegrond- hoorzaamheid aan paus Urbanus opzeide en
wet m oest uitvaardigen voor de beide deelen

zich een aanhanger van Clemens VII ver-

des rjks.De Sidlianen wantrouwden intus- klaarde.Ja,hj slootn0g naauwerverbindschen de gezindheden des Konings en ver- tenismetCastiliëdoordienbjkoningHen* ik

1Q
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bewoog,om zelfde vo0rztjn zoon bestemde Hj was een zoon van Alfonsu f#,koning
bruid ten huweljk te nemen.Hj overleed van Leon,werd geboren in 1199,en zagzich
den 22sten ot'29sten Odober 1383, en werd in 1217,in plaats van zjne moederBeren-

door Beatriœ Opgevolgd.
Ferdinand z'lwydfI'ransa4pfpzlff,oudsten
zoon van den hertog Ikrdinand '
tl4:zl SaksenCpl'
?:r.g-&pf/
lt
4-A'
(WJ.
r,. Hj werd geboren te
W eenen den 9den April 1816 en trad 20 jaar
later ill het huweljk met A'Varia 11 da G!pria,koningin van Portugal w eduwe van den
j verkreeg daarhertog van Aàeuehtenberg. H)i
door den titel Van hertog ran Bçayanza en
van rlfoninkljke hoogheid'' terwjlhem na

t
/critT, op den troon van Castilië verheven.

.

Nadat hj meer dan een Oproer van wederspannige vasallen gedempthad,overwon hj
in 1224 den Mogrschen koning van Sevilla,

veroverde Qt
lesada,versloeg in hetvolgende
Jaar den Koning van Baêza,en maakte,na
den dood van dienVorst(1227)zich meester
van laatstgenoemde stad.De dood zjnsvaders bezorgde hem de heerschappj vanLeon,
dat hj weldra met Castilië t0t een ondeelde geboorte van zjn oudsten zoon ingevolge baar koningrjk vereenigde.Hj ontrukteaan
de grondwetdie van koning ten deel viel.Na de Mooren allengs het geheele koningrjk
den dood zjner gemalin (1853)werd hj re- M urcia,metuitzondering van de steden Mula)
gent des lands t0t aan de meerderlarigheid Lorca en Cartagena,noodzaakte dgor de bevanden Kroonprins(1855).Doorzjn schran- legering van Jaen den Koning van Granada,
der en omzigtlg bestuur wisthj deaanvan- hem eene Jaarljksche schatting van 50000
keljke vooroordeelen des volksuitden weg dubloenen te betalen,en bouwde eene vloot,
te ruimen en zich algemeen bemind temaken. waarmedehj,na eenelangdurigebelegering,
Sevilla bemagtigde (1248).Nadat hj voorts
Koninyen '
:Jl Spanje,te weten:
Ferdinand I de Groote,kûning van Cas- Beneden-Andalusië veroverd had en op het

tl
@j1
*e
**.Hi
j WaS de tweede Z00n Van Saneko puntstond,om een krjqstogtnaarAfrika te
Gcrcic,koning van Navarra.Toen Bermudez? ondelmemen,Overleed hjden30stenMei1252.
lerkoning van Leon,hem aanviel,versloeghj Hj stichtte den Raad van Castilië,onf
dezen en maakte zich meestervan diensrjk, scheidene bisdommen, den doin te Tûledo,
e de universiteit van Palencia naar
hetwelk aan zjne gemalin Sanclta in ert
be- verplaatst'
zit werd toegewezen (1037). Bj herhaling Salamanca, verbeterde de regtspleging do@o@r
trok hj meteen zegevierend legernaarP0r- den pcodex delas Partidas'' welke door Zgn
tugal, veroverde Uoïmbra, bragt den Aloor- Z00n voltooid is,en Yverd in 1671 door Paus
schen koning van Toledo de nederlaag t0e Clemen,s X heilig verklaard.
en maakte zoow el hem als den Koning van
Ferdinand III,koning van Castilië(Ferd'
i-

Saragossa schatpligtig.Ia hetjaar 1050 dreef
hj door,dat op eene vergadering van bisschoppen eene reeks van verordeningen ten
behoevederkerkeljketuchtwerdvastgesteld.
Hj versloeg zjn broederGaeeia IF,koning

nand IV alskoningvan Spanle),den oudsten
zoon van koning Sancl
to .
fFX.Hj werd gebo-

ren den Gden December 1285 en beklom na

den dood zt
jnsvadersden troon van Castilië

en Leon.Hj streedvoorspoedig tegen Portu-

van Navarra, die met Aloorsche hulptroepen galen Aragon,en overleed denlTdenSeptem-

in Castilië viel,in 1054 bj Burgos,en laatst- ber 1312. Men verhaalt, dat hj 2 broeders,
genoemdesneuveldeindienslag.Terwjlvoorts van moord beticht, zonder vorm van procès
de Mooren den Koning van Sevilla beoorloogden, behaalde Saneho, de oudste zoon van
I'erdinand,de overwinning op R amtlrotkoning
van Aragon.Daarna verdeelde lkrdinand het
rjk onder zjn 3 Zonen zoodat aan Sancho
Castilië, aan Ht
/bzld'
lf.
sLeon en Asturië, en
aan Gœreia Galiciëen Portugalten deelvie-

1en, w aarna hj nogmaals tegen de Mooren

te velde trok, en den 28sten December 1065
overleed.

van de muren der stad naar beneden heeft
laten Ygerpen,en dat deze henzbinnen 30dagen v00r den regterstoeldaagden van G0d,alsmede dathtj in den naeht vöör den aioop

van dien termjn overleed.Hj draagtdeswege
den btjnaam van de Ge#tltwdd.
Ferdinand I de Aegftlclrtfz
kd,koning van
Aragon,zden zoon van koning Jan Ivan Casïî!'
2'
. Hj werd geboren den zisten November
1380, ontving als 6larige knaap het graafschap Malorca,in 1390 ook Lara en PennaEel,weesnaden dood van zjnbroederHen-

I'
erdinandJ,koninq vapLeon(Ferdinand11
zoon van Alfonsus T'
rff,koning van Castilië, tfrïk de kroon van de hand,en oefende met
jn neef
en werd in 1157 opvolgervan zjn vadera1s de Koningin de voogdjschap 0Ver zi
a1s koning van Spanle).Hj waseen Jonger

Koning van Leon,Asturiëen Galicië,terwjl Jan II.Tn 1407 streed hj voorspoedig tegen
zjn ouderebroederRancltoIIIdekroon vall de Alooren, veroverde ill 1410 Antequera en
Castilië verkreeg.Hj veroverdein 1166 A1- andere naburige vestingen en verkreeg van
cantara, Albuquerque en Elvas behaalde in zi
jne tjdgenooten den naam van Ferdinand

'an u#.z?,J::'lf:rJ.Na den dood van koning Mar1168 eene overwinning op usl?
ons%s'koning v
van Portugal,en versloeg Aboe-lacoebtkoning flf
x.
s van Aragon,versloeg hj den Pretenvan Marocco,die in 1173 Uiudad Rodrigo in- dent,den graai'van TAydD ,die dooreen Engesloten hield. ln 1177 zegepraalde htj bj gelsch léger ondersteund werd,en ontving in
Argannalnogmaals op dePortugézen?en met 1414 te Saragossa de koningskroon.Te mid-

laatstgenoemden streed hj voorspoedlg tegen den zjnergrooteplannen overleed hj teIguMarokko.Hj overleedden28stenJanuarj 1188. alada den zden April 1416.Zjne vroomheid,
Ferdinand 11 de Aeï/tçe,koning van Cas- regtvaardigheid enschranderheidverhievenhem
tilië LFerdinand III a1s koning van Spanle). toteendervoortrefeljkstevorstenvan Aragon.
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zfl,
psïdk:, koning van
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erkend als prins van Asturiëten beklom in

Aragon (Ferdinand V als koning der Veree- 1746 na den dood zjnsvadorsden troon.Bj
nigdeSpaanschegewesten),den eenigen zooll het aanvaarden van het bewind schonk hj
van koning Jan11 van Aragon.Hjwerdgë- eene algemeene amnestie,verbeterde de geldboren te S0z den loden Maart 1452,in 1466
t0t mederegent van Aragoll en in 1468 t0t
koning van Sicilië verheven, en huwde in
1469 metL%abella,erfprinses van Castilië.Na

middelen,verlaagdedebelastingen,bevorderde

denjverheidenverordendegestrengemaatregelentegenderoofstaten.11jnam dehoogescholen
te Barcelona en te Sevilla in bescherming,en

den dood van zjn schoonbroederHendrikIV stichtte eene nieuwe te Valladolid,alsmede
aanvaarddehj in 1474 metzjnegemalin den eene académie voor schilder-,bouw-enbeeldtroon der voornaamste 2 Spaansche koning- houwkunsttoMadrid.lljwerddaarbj onderrjken,terwjlmet'
betrekking t0tCastiliëde steund door den minister Ensenada, wiens
koninkljke baslissing aan Isabellq verbleef. opvolger, de Ier Riehard Wall, een minder
Beroem de staatslieden,zooalsM endoza,X ime- gunstigen invloed had 0? Ferdinand.Na den
pet
:, Gonzalo de Cordora enz. en een voor- dood zjner gemalin AfarIa Barbara (1758)bespoedige zam enloop van Omstandiglleden w a- gaf zich de Koning naar Villa Viciosa,waar

ren oorzaken van Spanje'
s ongemeenen bloei zjne zwaarmoedigheid in onnoozelheid ontonderzjn bestuur.FerdinandenIsabellazoch- aardde en hj den loden Augustus1759 kinten hetkoninkljk gezag doorbeperking van derloos Overleed.
dat van den adelte bevestigen en tevens het
FerdLnand V11, koning van Spanje, een
grondgebied der vasallen in bezittingen der

zopn van koning KarelT'
renvanM ariaZoffïzl

van Parma.Hj werdgeboren den 14den Ockroon teherscheppen,terwjlzjinzonderheid '

zorgden voor eene betere regtspleging. De tober1784 en verwierfop 4jariçenOuderdom
vereeniging van 3 grootmeestersehappen m et den rang van prins van Asturie. De Opvoede kroon vermeerderde hetinkomen derschat- ding,die hj van zjne ouders en van zjn
kist, en ûok op de kerkeltjke waardigheden leermeester den hertog ran x#lt'?xditzontving,

en goederen deed rdeKatholieke''zjninvloed wasjuistgeschikt,Onlllem teverbitteren.In
gelden.Eenemerkwaardireinstellingvandien 1801 trad hj in hetlluweljk luetde bemintjd is(
1elnquisitie,dielnstrjduletdewen- neljke Antoinette T/zdre,
se, eenedochtervan
schen derzachtmoedige Isabella doorM enioza
Ontworpen werd, en in 1481 te Sevilla haar
eerste auto-da-févolvoerde.Een strooptogtvan
den markies ran Oc#ïa' opende in 1481 de

Ferdinand .!', den lateren K oning der beide
Siciliën, doch deze overleed reeds in 1806;
volgenssommizenwarendebeleedigingen harer
schoonmoeder,volgensanderen wasvergifde

vjandeljkheden tegen Granada,welke stad oorzaak van haren dood.Gedeelteljk uithaat
in 1492 in handen viel van de Katholieke Jegens den heriog van .
x
d.lcff#ïtz,gedeelteljk
Majesteiten. De Onverdraagzaamheid van het uit vrees,dat zjne ouders llem vandetroons-

Hofdwong de m eeste M ohamm edanen en 0n- opvolging zouden uitsluiten, knoopte I'erdinand betrekkingen aan met Beaultaenais,amte verlaten. Sedert Colttmbus de Nienwe Are- bassadetlr van Frankrjk te Madrid,en gaf
reld ontdekthad,wasdezeaanSpanjeOndër- zeltb in een briefaan Napoleon,van 11 O(!t0worpen,datheerschapjj voerdeoverdenge- ber 1807 den wensch te kennen) Om eene
heelen Atlantischen Oceaan.Door deelte ne- dochter van Iwc,len .#t?zltzwcg*& t0t gemalin te
men aan de Ligue van Cambray en aan de nemim.Zt
/lplan wilrd echterOntdekt,en de
Heilige Ligue verkreeg Ferdinand de aan prins den 28stea Oetober daaraanvolgende
Yenetië t0t pand gegt,vene havens vanApulië in llet Escuriaal in heehtenis genomen en een
en Spaansch Navarra,terwjlXimenesbelang- verrader des vaderlands verklaard. Hierdoor
rjkevoordeelen behaaldein Att
rika.Ferdinand Ontstond den 8sten Maart de revolutie van

geveer '1a millioen Israëlieten, om het land

was echterniet g'
elukkig in zjn huiseljk leven. Na den dood van zjne kinderen, met
uitzondering vanzjneJongstedochterJohanna,
die in 1495 in het huweljk trad met Pltibi
ps

Aranluéz,waarbj de hertog van zlcl#ïc zjn

behoud te danken had aan de tusschenkomst
van den P rins. Daarop legde de K oning de
kroon neder, zich hiertoe Fedwongen verkla.

de zgcFzoozze, graaf van Holland en Zeeland rend,en Ferdinand kwam ln zjneplaats.Naen efln zoon van M aœimiliaan J',keizervan ymIdt)J
2gafvoor,dathtjFerdinand als koning
Oostenrjk,verloor hj in 1504 zjne gemalin, z0u erkennen, m aar noodigde hem uit, om
zoodat de regéring van Castilië aan Johanna zich naarBayonne te bejeven,t
en eindealot
'eigenljk aan genoemden Phil'
ippusten deel daar te onderhandelen.Hler echterverklaarde
viel. Hierdoor ontltemd, trad Ferdinand in de Keizerhem vervallen valzden troon,dien

hethuweljk metdegravin GermainedeFoiz, hj toeweesaan zjn eigen geslacht.DaarFeveene zustersdoehter van den Kening van dinand tevensdoorzjneOudersmeteeneaanFrankrjk;daarPltilipsintusschenin15060v(
?r- klagtbedreigd werd,alshad hjzich opeent)
leed en diens ee,
htgenoote krankzinnig werd, onwettigewjzevanhetgezagmeestergemaakt,
keerde hetbewind over Castilië tOtFerdinaitd deed hj onvoorwaardeljk af
stand van den
'
terug.Hj overleed te Madrigalejo den zisten troon,nadathj eerstaan deJunta teMadrid
onbeperkte volnlagthadgegeven,om deCortes
Januarj 1516.
yw dinand TV de F'
rt/zd)koning van Spanje bjeen te roepen en oorlog to voerell tegen
Hj wasde 3dezoon van koning PhilippusT* Frankrjk.Totschadeloosstelling verkreeghj
en van Gabrielle rca Saroye,werd geboren een jaargeld van 600000 francsuitde Franden 23sten September 1712,zag zich ln 1;Q4

sehe schatkist en het kasteelmet de parken
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van Navarra.Niettemin werd hj naarValen- Hj klom spoedig op en waB in 1713 luiteçay verwezen en hiergestreng bewaakt.Eerst nant-veldmaarschalk. Ollder prins E '
ugeni'
tçs
tegen het einde van 1813 wasNapoleongezind streed hj tegen de Turken,werd stadhouder
om hem in ztlneregten te herstellen,en op te Komoxn,en onderscheidde zich bj Petergrond van hetverdrag&an 11Decemberkeerde wardein,bj debelegering van Temesvaren

Ferdinaxd in Maart 1814 naarSpanjeteruq.
Hier verscheurde hj aanstondsdeconstitutle
van 1812,bevorderde op eenebloedipewjze
eenekerkeljkeen staatkundige reactle,doch
werd doorden okstand van 1820genoodzaakt,
gemelde constitutle te herstellen.Hj bezwoer

t0t3-maalt0e die grondwet,welke deInqui-

sitie en de pjnbank afschafte, de Jezuïeten

verbande, de kloosters ophief en dedrukpers
van hare banden ontsloeg,m aartelkens ook
koesterde jy@
P* het Voornem en, 0DR dien eed

zoo spoedig mogeljk te breken.Doordegewapende tusschenkomst van Frankrjk werd
in 1823 het absolutismusin Spanje hersteld.
T0t 4-maalt0e trad hj in hethuweljk!en
eerst zjne laatstegemalin?Maria OAddfzztz,

bjBelgrado.In 1723werdhjveldmaarschalk,
in 1727 rjksveldtuigmeester-generaal,en in
1733 rjksgeneraalveldmaarschalk. In 1735
benoemd t0thertog van Brunswjk,overleed
hj reedsden zden September van datjaar.
Grooiltertogen van rodcczl
e,nameljk:
I'erdinand f,denvierden zoonvan Cosimo1.
Geboren in 1549,werd hj in 1562 cardinaal
en verkreeg grooten invloedaanhetPauseljk
Hof.Na hetoverljden van zjnbroederI'
rans
(1587) belastte hj zich methetbeheervan
het Groothertogdom , zocht den handel op
te beuren,ondersteunde H endrik .!TM,koning

van Frankrjk,tegen de Ligue,veljoegde
Turien uit Bona, en overleed den iden Februarj 1609.

eene dochter van I'
rans I,koning der beide
Ikrdinand 11, een zoon van Cosimo 11 en
Siciliën, schonk hem eene dochter,die later een kleinzoon van den voorgaande.Hj werd
a1s Isabella 11 koningin van Spanje werd, geboren in 1610,beklom in 1621 den vadermaar zich in 1868 verdreven zag door de re- ljken troon ondervoogdjschap vanzjnemoevolutie. M aria OArIJïZIJ haalde I'
erdinand der en grootmoedery nam in 1628 zelf de
over, om de Salische wet op te hefen;dien- teugelsvan het bewind in handen,werdech-

tengevolgeverzameldezjnbroederdon Clrlp.
: ter afhankeljk van Spanje,en overleed den
een aantal aanhangers en deed een btlrger- 24stenMei1670.W egenszjn beminneljk kaoorlog ontstaan, welke Onder den nieuwen rakterwerd hj algemeen betreurd.
kroonpretendent, die in 1873 optrad, nog
Ikrdinand III ot'eigenljk FerdinandJosepk
altjd voortduurt(zie Carlos).Fe#1tzz2dover- J'
t
zl laptist,tweeden zoon van Leopoïd.Hj
leed den 29sten September 1833.
werd geboren den 6denMei1769 en ontviny
Een Vorst>zlAnl
talf,nameljk:
onderde leiding van den markiesManfredin%
Ferdinand Fgïe#rïcF
z?vorst van zzlAll/,oud- eene voortreFeljke opvoeding.Toen na den
ten zoon van Friedrkcltfr&z
lll van ilAcIJ- dood van Josepk 11 zjn vaderkeizerwerd,
Plesz.Hj werdgeborenden25stenJunj1769, aanvaarddehj den zdenJulj1790deregéring

trad in Pruissische dienst, klom op t0t den

rang van generaal-majoor en onderscheidde
zich bj de veldtogten aan de Rjn (17921794).Na den dood zjnsvaderswoonde hj
te Plesz en volbragt onderscheidene reizen.
Bj den slag vanJenadronghjvœhtenddoor
de vjandeljke gelederen;zjne stouteonderneming, om het belegerde Breslau te ontzetten,leed schipbreuk enhjmoestterugtrekken
naar Bohemen,waar hij door de Oostenrjkers ontwapend werd. Kort daarna nam hj
zjn ontslag,deed eene reis naardeNederlanden en Frankrjk en vestigde zich te Plesz.
Later kwam hj in hetbezitvan hethertog-

van het Groothertogdom,bevorderde er hande1, kunst en wetenschap en verbeterde de

wetgeving. In 1793 werd hj door de bedreigingen van Rusland enEngelandgenoodzaakt,
om met hen tegen Frankrjk zamen te spannen,doch hj veranderde van rigting,toen de
Franschen binnendrongen in Piémont. Met

hen sloothj vrede den 9den Februarj 1797,
zochtden staatvan onzjdigheidtehandhaven,
maar trad vervolgens, om de plannen van
Frankrjk te verjdelen,inonderhandelingmet
het H of te W eenen. W eldra trokken Fransche troepen naar Florence en noodzaakten

Ikrdinand,dewjk tenemen naarOostenrjk.

d0m Anhalt-Köthen, ging in 1825 over tot Bj den Vredevan Luneville (1801)moesthj
de R.Katholieke kerk,en overleed den23sten at
btand doenvan zjnGroothertogdom enkreeg
het keurvorstendom Salzburg ln de plaats,
Augustus 1830.

Een Ke-vorst4)cz
lBeqerenjteweten:
Ferdinand A c'
rïl, een zoon van M aœimi1ix911.Hj werd geboren den 3lsten October
1636, in 1650 t0t mederegent benoemd,
het volgende jaar de opvolger van zjn
vader,en overleed den 26sten M ei 1679.
Een Hertog '
pczlBrwnsnnjk,nameljk:
Ferdinamd zlyrecFzf 11, een zoon van Ikrdïzltzstf Albreat I van Brunswjk-Bevern.Hj
werd geboren den 29sten M ei 1680,zag zich
in 1687 benoemd tot opvolger vau zjn vader
in Bevern,ontving eene voortreFeltjkeopvoe-

hetwelk eehter bj den Vredevan Preszburg
(1805) aan Oostenrjk en Bejeren werd toegevoegd.Nu ontving hj W iirzburg a1sschadeloosstelling, hetwelk t0t een groothertogd0m verheven werd.Napoleon was hem zeer

genegen. Na den Vrede van Parjs(30 Mei
1814)kreeg hj Toscaneterug metn0g meer
grondgebied, maar moest nog eenmaalzjne
residentie verlaten,toen M '
tbratin 1815aldaar

een inval deed, Om er de onafhankeljkheid
vallItalië te veroveren.W eldra eehterkeerde

hj derwaarts terug, en overleed den 17den

ding,en streed in den Spaansehen Successie- Junj 1824.
oorlog bj het Keizerljk leger in Schwaben. Ferdinand TF ,oudsten zoon van Leopold11
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en van M aria Antonia van Napels.Hj werd m en , Waar jj
.
P* bj Lobositz bevelvoert
b
geboren deu loden Junj 1835,genooteene overdenregtervleugel.Hjdroegvoortsveelbj

vrjzinnige opleiding, doch legde sederthet
bezetten des lands door Oostenrjk in 1848
eene groote neiging t0t de krjgsdienstaan
den dag.Hj wasec'
hter niette bewegen,om
in den Italiaanschen oorlog van 1859 tegen
Oostenrjk te velde te trekken, zoodat te
Florence eene omwenteling uitbarstte,diehet
groothertogeljk Huis noodzaakte, om naar
W eenen de wjk tenemen.W e1deedLeopold
11 nu afstand van zjnewaardigheid ten behoeve van zjn zoon,doch deze k0n enkel

t0t de overwinning bj Praag (1757)en bestuurde eenigen tjd de belegering van deze
stad.Bj Roszbach voerde hj wederom het
bevel over den regtervleugel, en hj werd
daarna opperbevelhebber van het leger in
W esttàlen,dathjmetzulk een goedengeest
wist,te bezielen, dat het een zegevierenden
strjd voerde tegen de Fransche troepen.
Nadat hj in December 1757 den hertog
de ./ïcA:Jiey naar Celle teruggeworpen
en Harburg en Liineburg ingenomen had,

protest indienen tegen de Piémontésehe heer- veljoeg hj laatstgenoemde uit verschillende

schappj.Hj vestigde zich vervolgens0?eene Duitsche landen en zegepraalde bj Crevilla aan de Bodensee,nietver van Llndau. t
bld e11 M inden. Het WaS hem we1 is
Een Landgraaf ran.
/fe:.
é.
eA
l-.
Sb-l
7'
lfr.
g,name- waar nietmogeljk tebeletten,datdeFran1jk:

Ferdinand .s'/zlrïc/lFriedriclt,geboren den

26sten April 1783.Hj was dejongste zoon
van den landgraaf Friedria .fzlf#rlci.ç(f1820)t
werd generaal dercavalerie bj het oostenrjksche leger, en kwam in 1848 doorden
dood zjnsbroedersaan hetbewind.Hj riep
in 1849 eene constituante bjeen,waarna hj

schen in 1760 hunne vroegerestellingenweder

innamen,doch hj hield henhetvolgendejaar
tegen doorhunnenederlaagbj Bellinghausen.
Hj opendeden veldtogtvan 1762metdeoverrom peling van W ilhelmsthal,en w erd na het
sluiten van den vrede veldmaarschalk,stad-

houdervan Maydeburg en chefvan een regi-

ment voetvolk ln Prllissische dienst.W egens
in 1850 eene grondwetal'kondigde,die ech- eenig ongenoegen metden Koning nam hjin
ter reeds in 1852 weder ingetrokken werd. 1766 zjn ontslag, ondersttheidde zich door
Hj Overleedden 24sten Maart1860,weshalve zjne weldadigheid en vooraldoorhetverleehet landgraafschap ten deel viel aan het nen van ondersteuning aan kunstenaars, en
groothertogdom Hessen-Darm stadt, doch in overleed den 3den Julj 1792.
Andere merkwaardigemannen van dien naam
den nazomer van gemeldjaardoorPruissen
w erd geënnexeerd.
zjn:
I'
erdinand KarelJ'
I
?,
:e'A ran Xdfe,een O0sEen Aartsltertog rcz?Oostenrl
jk,teweten:
Ferdinand,den zden zoon vankeizerFerdi- tenrjksch veldmaarsehalk engouverneur-genenand I en den broeder van keizer Maximi- raalvan Galicië en Siebenbiirgen.Hj wasde
IïtztxzlII.Hj werd geboren te Linz den14den tw eede zoon van den aartshertog Ferdinand
Junj 1529tzag zich methetbeheervan B0- Karel ZAJPP Joseph en w erd geboren den
hem en belast, en was Opperbevelhebber in 25sten April 1781.Reeds in den oorlog tegen

den Oorlog tegen de Turken in Hongarje Frankrjk (1805)verkreeg hj hetopperbevel
(1556). In 1550 trad hj in 'tgeheim in het van het 3deOostenrjkschearméecorps,maar
huweljk met Phil%
àpine WzWt
îdr, dedochter werd bj Giinzburg doorden maarschalk Ney
van een patriciër in Augsburg. Zj schonk geslagen,waarna hj meteen gedeelte zjner
hem onderscheidene kinderen. Na.den dood troepen naar Oettingen ontsnapte.Bj Gunzjns vaders werd hj stadhouder in Tyrol, zenhausen aan de Altmiihl werd hj echter
terwjlzjne verbindtenis gewettigd werd.Hj ingehaald door de cavalerie van M 'urat, zoooverleed den 24sten Januarj 1595.
dat zjne int
ànterie en zjn zwaar geschut in
Een Prins rtzzlBr-tswî
jk,nameljk:
handen vielen van den vjand. Eindeljk beI'erdinand, een der meestberoem de Pruissiz reikten de Franschen hem nogmaalsbjEschesche veldheeren in den Zevenjarigen oorlog. nau, zoodat hj ten slotte den 22sten October
Hj was de 4de zoon van hertog Ferdinand met nog geen 1500 man te Egeraankwam .
A lbrecltt 11, aanschouwde het levenslicht op Hierna verkreeg hj het opperbevel over de
den llden Januarj 1721ttrad in Pruissische Keizerljke troepen in Bohemen,organiseerde
dienst, en woonde als vrjwilliger den veld- den landstorm ,leverde aan het Bejersche letogt in Silézië bj (1741),waar hj in ver- ger onderscheidene voorspûedige veldslagen
schillende veldslagen aan de zjde van den en dekte den regtervleugelvan hetleger der
Koning streed. Na den vrede werd hj be- Bondgenooten t0t aan den slag bj Austerlitz.
vorderd t0tgeneraal-majoorderintànterie,en De Vrede van Preszburg maakte een einde
bj hetuitbarstenvandentweedenSilézischen aan dezen veldtogt.In 1809 trok hjals0poorlog was hj weder de krjgsmakker des perbevelhebber van het 7de arméecorps met
Konings.Hj onderscheidde zich bj verschil- 36000 m an over de Pilica in hethertogdom
lende gelegenheden en w erd in 1750 t0tlui- W arschau,zochtvruchteloos de Polen t0teen
tenant.generaalen in 1752 t0t gouverneurder opstand tegen Napoleon aan te sporen en on-

vesting Peitz benotimd. In 1755 ging hj in

dervond bj Rascyn van Poniatolvnkieen hard-

d
ie betrekking llaarMagjeburg.Bpden aan- nekkigen tegenstand. Laatstgem elde veldheer
vang van den Zevenjarlgen oorlog was hj liet echter Avarschau in zjne handen,terwjl

aanvoerder van eelze der 3 Pruissise,he leger- hj om de Oostenrjkers zochtte trekken,en
afdeelingen, die Oprukten naar Saksen; hj toen Dombrowskide Bzura overschreden had,
bereikte Leipzig en trok weldra naar Bohe- zagen zich de Oostenrjkers genoodzaakt,
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W arschau te ontrtlimen en,door Poniatgmski
bedreigd,()ok Galidë en Krakau.Inhetjaar
1815 aanvaardde hj het opperbevel Over de
Oostenrjksche reserve en trok met 2 afdee-

lingen bj Lunevilleoverde Rjn,- in 1816
werd hj commandant van Hongarje,- in
1830 van Galicië en Siebenbtirgen,- en nadat
hj in 1846 zjnebetrekking had neêrgelegd,
overleed hj den 5denNovember1850.
Ferdinand de .Sàîlï.ç: of de d/t
4zl#'
ptz,
:ïke,
zesde zoon van koning Joao 1 van Portugal.
Hj werd geboren den 29stenSeptember1402
en onderscheidde zich reeds in zjne jeugd
door zjne godsdienstigheid en zjn vasten
wil.In 1437 ging hj metzjn broederHendg'ik naar Atkika om Tangel' te belegeren,
maar de Portugézen waren weldra genoodzaakt, om met de Mooren vrede te sluiten
onder voorwaarde, dat aan deze Ceuta z0u
worden tertlggegeven, waarna I'
erdinand als

den 28sten Maart1785,trad inoostenrjksche
dienst, en werd luitenant-veldmaarschalk en

chof van een regimenthuzaren.Htj trad in
1816 in hethuweljk metde schatrjkeprinses M aria ao fpzlic Gabrillla '
ptzzlKoltary,0mhelsde m et haar in 1818 de R. Katholieke

godsdienst, verkreeg in 1827 hetburgerregt
ln Hongarje, en overleed te M'eenen den
27stenAugustus1851.- Zjn zool
zI'
erdinand
is verm eld onder de Koningen van Portugal.
Ferdinand 'ITGJA:I- ,hertog van TFhrfezzllez-'
gNeustadt, een zoon van hertog I'
riedriclt'/ltzs
W ûrtemberg.Hj werd geboren den 12denSeptem ber 1659, trad aanvankeljk in Deensche

krjgsdienst, en streed vervolgens van 1681
t0t1687in hetKeizerljk leger,vooraltegen
de Turken.Nadat hj in 1690 bevelhad gevoerd over de Deensche hulptroepen van W i1-

lem III in Ierland,waarhj veelt0tOnderwerping van dat eiland bjdroeg,trok hj in

gjzelaar achterbleef. Daar echter HendrLk 1692 met Deense,he hulpbenden naar de Ne-

weigerdeaandezevoorwaardetevoldoen,werd derlanden,om tegen de Fransehen te vechtenj
kkrdin@nd uitgeleverd aan den SultanvanFez, en onderscheiddezich vooralbj Steenkerken
die hem als een slaafbehandelde.Ferdinand (1692)en bj Neerwinden (1693).Hj werder
droeg zjn vreeseljk l0tmetdegrootstestand- t0t generaal der Nederlandsche infanterie en

vastiglleid,totdathj den 5den Junj 1443be- t0t kolonel der Koninkljke ljfwacht bevorzweek. Hj werd in 1470 heilig verklaard, derd,verjdelde in 1694 doordeverdediging
terwjlin hetvolgendejaarzjnstoFeljkover- van Nieawpoortde aanslagen der Franschen,
schot vervoerd w erd naarPoxtugal.
en hielp in het volgende Jaar Namen veroveFerdinand de Ocr#lccl-iz-l/c
'zlf, derde zoon ren.Na het sluiten van den vredewerd hj

van Pltélqpp'
u.
n1I1 van Spanje.Hjwerdgebo- gouverneur van Sluis en van geheelhet Neren in hetEscuriaal den 16den Mei1609,zag
zich in 1619 belastm et het bestuur van het
aartsbisdom Toledo,ontving kort daarna den
cardinaalshoed,en zoliin 1633 een legernaar

derlandsch gedeelte van Vlaanderen,en ont-

dektein 1696eenewjdvertaktezamenzwering
tegen koning Willem 111.In 1698voerdehj

a1s generaal-veldmaarschalk het bevel over

Duitschland brengen.Hj zondechterdehell'
t het Poolsch-saksische leger in Ukraine en
der manschappen onder het bevel van den

streed in 1700 in Holstein tegen de Zweden.

hertog Tan'Feril uitItalië derwaarts,terwjl Hj overleed te Sluis den idenJunj 1701.
Ferdinandea, een voormalig eiland der
hj de andere helft door wervingen voltallig
zocht te maken,en bragteene verzoening tot Middellandsche Zee, o0k met andere nam en
stand tusschen de Genuézen en den hertog (J'
alia,Grc/zcpz,enz.
) bestempeld,ontstond in
van Saroye.In September 1834 vereenigdehj 1831 op een afstand van Ongeveer 8 geogr.
zich methet leger van den K oning van H on- mjl van Sciacca, op de zuidwesteljke kust
garje,woonde den slag bj Nördlingenbj,en van Sicilië gelegen,- en w elna herhaalde
ging in 1635 naarde Nederlanden.Hierstelde aardschokken en ten yevol
ge van eeneonderhj perkaanhetvooruitrukkenvanhetFransch- zeesche vulkanistshe ultbarsting op eene plek,
Nederlandsche leger, trok in 1836 over de
Fransche grenzen,noodzaakte la Capelle t0t
de overgave, versloeg een ander Fransch leger, en drong voorwaarts naar Corbie.Ter-

die te voren eene diepte had van 6- t0t 700
vadem . Die opstuwing deed eene verbazende
w atermassa gedurende 10 minuten t0t eene

toefde, bragt Rieheliew een leger t'
e velde,
hetwelk den Infant noodzaakte,om zich met
eenige vaste plaatsen te vergenoegen, doch
met hetleger het land te ruimen.In hetv01-

m en uit de verte eene rookkolom en des
avonds eene vuurzuil. De Duitsche geoloog

hoogte van omstreeks30 Ned.eloprjzen.Op
wj1hj vöördemurendezervesting10dagen den 13den Julj van genoemd jaar bemerkte

gende jaar poogde hj vruchteloos Breda te
ontzetten,hetwelk door den prinsran OO-I-J':
belegerdwerd,doch in 1638behaaldehi
jeene
glansrjke overwinning bj Calloo, versloeg

den graafvan F '
tz.
s.sc'
?z in een bloedig gevecht,
en bewerkte dat de belégering van Gelder

werd opgebroken.In de jaren 1639 en 1640
moest hj zich tot een verdedigenden oorlog

bepalen? en htjoverleed te Brusselden 9den
November 1641.
Ferdinand Gdtv.g A ugu t,hertog ran &t:7J:d92Coburg-Gotlta-Kokary,tweede zoon vanhertog

I'
riedrich.
ffo#'
zz
ltxzl,dietoevalligSiciliëbereisde,
begaf zich terstond derw aarts,zocht het tooneel dier uitbarsting te naderen tOt op een
afstand van '/' uur gaans en leverde daarvan

eone uitmuntende beschrjving.Na heteindi-

gen der uitbarsting was doorde uitgeworpene
slakken een eiland ontstaan, dat zich m eer
dan 60 Ned.elboven de oppervlakte de< zee
verhief en reedsin hetm idden van Augustus
toegankeljk werd.Engelandnam hetaanstonds
in bezit5 doeh de golven bespoolden do losse

slakken met zooveelkracht,datin December

van gemeld Jaax het geheele eiland reedsvex-

dwenen was. Zelfs yeene bank,die aan de
Frans v)ls Saksen-& 1=,.Hj werd geboren scheepvaart eenige hlndernis in den w eg legt,
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iser overgebleven,hoewelzich detlitbarsting van inhoud a'
ls doordichterljkeschoonheid.
Ferguson. onder dezen naam vermelin Mei 1833 en later)sehoon metminderehevigheid, herhaald heeft.
den wj:
James Fer-t
Ferdinands-orde (De) Ot'de Orderan
pypzl,eenverdiensteljkEngelsch

den .
ffàilkez?I'
erdinandwerddoorkoningI'
er- werktlig-en sterlëkundige.llj werdgeboren

dinand IV van Sicilië gestittht ûp den lsten in 1710 te Keith in hetSchotsehe graafschap
April1800 t0t gedachtenis aan zjn terugkeer Banff, hoedde in zjne jeugd de schapen,
in zjn rjk.Zj telt3 klassen,nameljkgroot- wjdde zich vervolgensaan de beoefening der
kruizen,com mandeurs en ridders.H etteeken wetenschap en begaf zich in 1743 naar Lonis eene ster, uit 6 gouden stralenbundels en den, waar hi
j sterrekundige tafels in het
6 zilveren leliën bestaande,gedektm et eene licht deed verschjnen en voorlezingen hield
koningsltroonqaan de voorzjde zietmen de Over natuurkunde.Koning Georye I1I bevond

beeldtenisvan denHeiligen Ferdinand,omge- zich Onder zjnc toehoordors en verleende

ven door een blaauwen band methetopschrlft: hem een jaargeld van 50 pond sterling.IkrrFideietmerito''
)terwjlmen Opdekeerzjde .ç'!fA.tyzl Overleed den 16den November 1776.
de woorden leest: r'
Ferd. IV inst.a.1800.'' Totzjne belangrjkste werkenbehooren:nAsDe Orde wordt gedragen aan een blaauw lint tronomy explained upon sir Tsaac Newton's
metroode randen.
principles (1756 en later,00k in hetDt
litsch

Ferdoesi (Hassan Ben Sherifsha), een
naam , die Paradqsbewoner beteekent, werd
gedragen dooreen beroem den Perzischendichter,welke in delldeeeuw bloeide. Hj was
geboren te Foes in Khorassan,en kwam in

zjnejeugdinhetbeziteenerverzamelingvan
geschiedkundigeoverleveringen,waardoorzjne

kennis van de vaderlandsche geschiedenisver-

meerderd en zjn aanleg t0tpoëzieontwikkeld
werd.Koning M ahmoedsteldedesgeljksbelang

in dat rBoek der voorvaderen''en wensehte

vertaaldl'' - pluectures on subjectsot
'mechanics, hydrostatics, pneumaties and optics
(1760 en laterl'', en pselect mechanical
exercises(1773)''.
Adam F:r-ty'
lfv
spv,een beroemd Engelsch geschiedstt
hrjveren wjsgeer.Hj werd geboren
in 1714 te Logieraitin het Schotsche graafschap Perth,wjddezich te St.Andrewsen
te Edinbtlrgh aan de studie der nattltlrkunde,
wjsbegeerte en godgeleerdheid, werd eerst
veldprediker, daarna Onderwjzer der zonen

daarvan eenedichterlt
jkebehandelingtebezit- van lord B lgte, vervolgons lloogleeraar te

ten.Zeven hofdichters werden naar de hoofdstad Gaszna opgeroepen, en de bekwaamste
van hen, Ansar'lgenaamd,zag zich met die
taak belast, toen I'erdoesi in heteenvoudig
gewaad van een landbouwer zich aaumeldde

Edinburgh,bezochttoen a1s geleider vanden

jongen lord Chesterfieldhetvasteland,en begaf zits
h eindeljk in 1778 alssecrotarismet
eene staatscommissienaarAmerika.Nadathj
in 1784 zjn hoogleeraarsambt had nedergeen zulkesehitterendeproeven leverdevanzjn legd,bezochthj Italië,vestigde zich daarna
talent,datAnsarihem aanbevalaan den K0- te St.Andrews,en Overleed aldaar den 22sten
ning. D eze w as over het werk van den ,jOn- Febrt
larj 1816.Hj sehreef: r'
Essay on the
geling zo()tevreden,dathj hem een verbljf history ot'civil society (1767)'' - rTnstittltes
aanwees in zjn paleisen voorelk paar ver- ofmoralphilosoghy (1769)'',- pobservations
zen een goudstuk Laloottle. Na verlooltvan on civiland pollticalliberty (1776)'' pllis30 Jaar was hetrlsoek derKoningen (Sjach tory Ot'the yrogress and termination ot'the
Namehl'' voltooid,en dedichterkoesterdehet roman republlc (1783 en laterl''h enpprinvoornemen Om met den verdienden prjs een eiples ofmoraland politiealscience (1792).,.
gebouw ten openbaren ntltte te stichten.Op
aandringen van den groot-vizier, die even
gierig a1s afgunstig w as,zond deK oninghem

Robert -Fkr.f
/'
lf:'o:3ofFeryltsson,een Schotsch

tliphter. Hj werd geboren den 5den September 1751 te Edinburgh, studeerde aldaar en

echter 60000 zilverstukken in klaatsvaneven te St.Andrews in degodgeleerdheidendaarna
zoovele goudstukken. I'erdoesk, die zich in in de regten,mol,
stzich geruimentjdopeene
het bad bevond, verdeelde in diepe veront- kommerl
jke wjze behelpen, yaf zich Over
waardiging aanstonds die s0m tusschen den
brenger, den eigenaar der bad-inrigting en

aan dronkenschap,en Overleed ln een krankzinnigengesticht den 16den October 1744.Tn

den kooymaninververschingen,- begafzieh het Engelsch schreef htj sletthts een paar
naar huis, waar hj fle schoone dic,
htregels, goede gedichten, maar zjne Sehotsche stukaall het hoot'
d van het boek ter eere van ken tintelen van poëtischen gloed.ZjneverMahmoed geplaatst, vernietigde en (1001.een

zamelde gedichten zjn bj herhaling uitgegebjtend hekeldicht verving, waarna htJnaar Ven.
Feriae noemde de Romeinen zulkedagen,
zjne geboorteplaats terugkeerde. De Koning
gevoelde weldra zjn Ongeljk en zond de die uitsltlitend aan godsdienstige plegtigheden
60000 goudstukken derw aarts, doch toen de

-

offeranden,feestmalentenz.- waren ge-

karavaandewoonylaatsdesdichtersnaderde, wjd.Men verdeeldeze in zoodanige,die op
kwam haar de ljkstaatsie van dezen te beyaalde geslachten betrekkinghadden(lperiae
gemoet.
prlvatae),zooalsvel
jaardagen enz.
,--en in
Hetboek nX'
't
xc/
l-F'
czzleA''bevateendichter- zoodanige,die (loor den Staat waren voorgeljk verhaaldergesohiedenisvan Perzifs,van schreven (Feriaejllblittae).Deze laatste werNoeqjirran t0taan Jezdeyerdes,alzoo van het den w eder gesplltst in raste, beweeybare en
begill der Vlde eeuw tflt aallhet midden der b'
âtentjewone.Later werd dttnaam overgennt
Vllde.Hetmtl
ntzogwt)
luit(1001*belangrjkheid men ll1 den R.Katllolieken kalender,waarin

:8
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dit g
de maandagJeria decvwdg,dedingsdagJcia bj
deevnalqaatdebewegingtoch door,terwjl

terto genaamd werd,om den Christenlndachstllstand, die door de fermate wordt
tig te maken dat elke dag voor hem een aangegeven, de bew eging in de ruim te gegodsdienstige feestdag moet w ezen.N0g later woonljk 00k ophoudt. Zulk een plotseling
werd de naam Jeriae gegeven aanJaarmark- afbreken der rhythmische beweging pastv01ten,alsmede aan vac,antiën van schûlen,regt- komen bj het karakter der muziek,vooral
banken,enz.
waar deze ten doelheeft, om zekere toestanFerm an of M rman, een Perzisch woord, den te schilderen,daar 00k vele gewaarworhetwelk berelbeteekent,noemtmeninTurkje dingen der ziel gepaard gaan meteen meer
een bevelschriq',dat op lastvan den Sultan ofmin plotseling ophouden van debeweging,

is uitgevaardigd,bjvoorbeeld een reispas.

bjvoorbeeld bj schrik, bewondering,ats
mat-

Ferm anagh is de naam van eensraaf- ting,vervoering.De toonzetter heeft de beschap der Iersche provincie Ulster.Hetlsge- doeli
ng methetgebruik derj'
ermate,om het
deelteljk vlak en gedeelteljk met bergen, hoogstetoppuntvan denhartstogtaantegeven.
heuvels en bosschen bedekt.Het Lough Earn

Soms staat de fermate boven één, zelden

of Meer Earn,na de Neagh hetyrootsteen m eer noten. som s boven eene pauze; soms
na de Killamey het fraaiste meer ln Ierland, wordtzjvoorbereid dooreenrallentando,een
deelt het in 2 helften.Hetis 7geogr.mj1 langzaam afnemen der beweging,soms treedt
lang, heeft schoone,vruchtbare,met buiten- zj geheel onvoorbereid in, zelfs na een

verbljven en hoeven versierde boorden en dadeljk vooralkaandaeeelerando,een versneleilanden en stort door middelder Erne zich len der beweging.In e1k gevaldientzj om
uit in de Donegal-baai.Fermanaghheefteene hetgewenschteefectteverhoogen.Zj wordt
oppervlaktevan 33'/z D geogr.mjl,enhier- zoowel voor instrum entale als voor vocale
van is 140/0bouwland,90/oklaver-en hooi- muziek geschreven.0Ok wordtzj n0g wel

land,40Oyo groenland,1'/:0/o bnsch en 100/o versterkt door een diminuendo en ereseendo,
water.Degrondiseroverhetgeheelvrjvrucht- '
tzj ac,
htereenvolgens te zamen Of één van

baar,en men verbouwt erhaver,gerst,tarwe beide alleen aangebragt. Soms nog worden
vlasen aardappels.In de bergstreek bloeitde versieringen - zelfs zeer uitgebreide - aan
veefokkerj1en men weeft er veellinnen.De de fermate toegevoegd,die meest aan eene
bevolking telt er ruim 100000 zielen,en de solostem zjnOpgedragen,enw elkeeeneeadans
hoofdstad is Enniskillen.
vormen. Aan het einde eener periode ofvan

Ferm at(Pierrede),eenuitstekendFransch een stuk noemt men haar$naal- ofslotmont-de-Lomagne bj Montauban, en legde Fermentatie,zie Gistinp.
reeds in zjne Jeugd metzjnvriend Pasoal Fermo isde naam der nletOnaanzienljke
de grondslagen der later doorhem uitgegevene hoofdstad van een evenzoo genoemd arrondiswaarschjnljkheidsrekening. Hj hield zich sement in de Italiaansche provincie Ascoli,
vervolgens bezig met het opsporen van de welketevoren t0tden Kerkeljken Staatbewiskundige, werd geboren in 1601 te Beau- cadans.

eigenschappen der getallen en maakte vele hoorde. Zj ligt aan den grooten weg van
m erkwaardige ontdekkingen bekend.Ook be- Ancona naar Napels en aan de helling van
rekende hj de paraboolop veeleenvoudiger een steil rotsgevaarte m et een prachtig uitwjze dan Araimédes.Zjne methode,om de zigt op de Adriatische Zee, aan wier oever
grootste en kleinste ordinaten der kromme zich de kleine haven Porto diFermobevindt.
ljnen te vinden, komt geheelen alovereen D e stad is de zetelvan een aartsbisschop en
met die der toenmaals n0g Onbekende dife- van een onderprefed ; er is eene hoofdkerk,
rentiaalrekening.Tevenswashj ongemeenbe- benevens eene bisschoppeljke kerk, terwjl
dreven ill de oude en nieuw e talen en bezat m en er 7 andere kerken heetl,velekloosters,
eene algemeene kennis.Voorts voerde hj een een lycétlm , een gymnasium ,eene openbare

hevigen strjd metDescartes,wiensmeet-en boekerj, een fraajen schouwburg en bjna
doorzigtkunde hj afkeurde,terwjldaarente- 20000 inwoners,die zich vooralbezig houden
gen Deseartes de theorie der maxima en mi- met den graan-en wolhandel.In hare nabjnima van lkrmat verwierp.Laatstgenoemde heid liggen de bouwvallen van hetoude Fir-

overleed den lzden Januarj 1660 alslid van mum , dat in 264 vôör Chr.eene Romeinsche
het Parlement te Toulouse,en zjneverza- kolonie werd.
melde werken versehenen na zjn dood in
Ferm or (W illiam ,graafvan),een RusQ deelen in hetlicht.
Ferm ate,in 'tItaliaansch J
.ermata,nameljk,ltalt,rustpunt,is in de muziek de benaming van een oogenblikkeljken stilstand
in de rhythmische maatbeweging,die in het
notenschriftaangegeven wordtdpor eenhalven

sisch generaal,geboren te Pleskow in 1704,
was de telg van een Engelschen stam,onderscheidde zich in Russisehe dienst in den o0z'log tegen de Turken,en w erd in 1758 door
keizerin E lizabetk benoem d t0t opperbevel-

hebbervanhetRussischeleger.Hjveroverde
boog tûeteen punteronder(o ),in hetIta- Thorn en Elbing, rukte voorwaarts t0t aan
liaansch corona, in 'tFransch couronne, en de Oder en belegerde Kiistrin,toen Frederik
bj 0nB gewoonljk orgel
pwnt: Fransch point hem bj Zorndorfaantastte.Daar de Russen

#'oqlegenaamd.Defermatelswelteonder- hier in hunne stellingen bleven,roemde Ferschelden van het afbreken der beweging door morin de zegepxaalen werd door deKeizerin
pauzen: die aan het einde of midden in eene in den gravenstand Opgenomen.W eldra ech-

rhythmlscheperiodeaangebragtzjn:wantin termbesthj terugtrekkennaarPolen,waarna
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hj hetopperbevelafstond aan graafk
%oltikow Engeland in het volle bezit van het eiland,
en zich met eenondergese,
hiktcommandement doch gafhetin 1856aan Spanjeterug.onder
de Britsche heerschappj diendehett0tbewavergenoegde.Hj Overleed in 1771.

Fernam buco ot'Pernamblteo iseene Bra- king van de Slavenkusten van de Nigerdelta,
ziliaansche provincie, die op 1500 E5 geogr. alsmede tpt station voorhandelen zeevaartj
mjlen 1/amillioen zielentelt.Menoogsterveel en t0t uitgangspuntvan ontdekkingsreiziger:
suiker?katoen,oranje-appelen,tabakenvooral naarde binnenlanden van Atkika.Menheefter
Brazillë- of Fernambuk-hout, hetwelk eene 20000 inwoners,gedeelteljk kleurlingen van
gele verfstof oplevert. De stad Fernam buco Port
uqézen,gedeelteljk vrjgemaakteNegers
die ruim 60000 zielen telt, ligt op 342031' eneenlgeEuropeanen,maarmeerendeelsinboorOosterlengte van Ferro en op 8013/zuider- lingen van hetNegerras OfBoebis,eengevaarbreedte.De Nederlanders hebbenhaarin 1630 ljk,vuilvolk,datechter uitmuntendeyamsveroverd.- HetI'ermanbuk-holtt01.roodholtt, wortels,palm-olieenscheepstimmerhoutlevert
dat t0t verven van katoen,w0l en zjde en een aantalgroote dorpen bewoont.Vooral
gebruiktwordt en vooralin de binnenlanden de vjandeljke houding van deze Negfhrsen
van Braziliëgroeit,is afkomstig van Caesal- meer n0g het voor Etlropeanen Ongunstige
pinia ecFzllïtzLam.Hetwordtgewoonljk in klimaat beletten erdeopkomstderEuropésche
blokken aangevoerd,die uitwendig roodbruin volkplanting.

en van binnen lichtrood zjn.'
W egens zjne
hardheid en zjne ijne vezels kan hettèaai
gepolitoerd worden.
Fernandez y Gonzalez (Manuël),een
der verdiensteljkste Spaansche dichters van
onzen tjd,geboren teGranada omstreekshet
jaar 1830,gafin 1850 een bundelppoesias''
in het licht,diein 1858doorzjneppoesias
varias''gevolgd werd.De stofzjnertreurspelen is veelalaan degeschiedenisvan Spanje
ontleend,en zjnerDramasfantasticas''tintelen van geest en humor.rotzjnemeest-bekende stukken behooren: pC0n pott
he y sin

Fernau (Kar1)is de pseudoniem van 8eJJA'
JIZIIkanz'
ppzlDaœenberyer(zie aldaar).
Fernbach (Franz Xavex),uitvindervan
eene soort van encaustisehe wjze van scbilderen, geboren in 1793 te W aldkirch in de

Breisgau,schilderdeaanvankeljk wjzerplaten

voor uurwerkf
qn,bezocht daarna de académie
te Miinchen,en legdezich vervolgensteLands-

huten teMiinchen en vervolgens0y depolytechnische school te W eenen jverlg t0e op

de studie der delfstofl schei-en nattlurkunde.

De doorhem uityevondene methodewerdhet
eerst in toepasslng gebragtdoor ScFzlprr bj

contrato (1844)'' - pEl Cid (1858)''- en het schilderen van historiestukken in het
DAventuras imperiales (1864)''. Zjne proza- KoninkljkkasteelteMi
inchen.Ikrnbacltschreef
w erken omvatten legenden,sproken en over- Ueber Kenntnissund Behandlungder Oelfarleveringen. M en vindt b.v.in rAllah Akbar ben (1835)'', - rluehr- und Handbuch der
(1849)'' - rLosAlcazaresinEspana(1856)''
, oelmalerei (1843)'', benevenseen leerboek
en rLa Alhambra (1863)'' verhalen uit over gemelde encaustische methode, - en
den tjd derMoorsche heerschappj.Eindeljk overleed alsconservatol'te Miinchen den zisten
s
chr
eefhj eenelangereeksvan romans,5van Februarj 1851.
we
lke
Ferney Ot'I'
erneœ, een vlek met ruim
abel la Catolica (1857) een
rDona Ts
der eerste, en pEsperanza (1870)':een der 1000 inwoners,ligt in het Fransche departelaatste was.
ment Ain aan de Zwitsersche grenzen,WaS
Fernando da N oronha isde naam van ten tjdedervervolgingenwegensdegodsdienst

een bergachtig eiland in hetzuideljk gedeelte in Frankrjk hettoevlugtsoord van vele Provan den Atlantischen Oceaan, ongeveer 48 testanten, en w erd vooralvermaard als vergeogr. mjl ten noordoosten van het verste bljtylaats van Voltaire.Toenhjergingwonen,
oostptlnt va'n Brazilië, op 3058' Z. B. Het poogde hj hetgehucht,dat toen naauweljks
heeft een omtrek van 4 geogr.mjl en 2 vei- 50 zielpn telde, tot eene stad te verheFen.
lige havens. Het dient t0t verbljtplaats van llj zorgde,dat bekwame uurwerkmakers uit
Braziliaansche gedeporteerden en telt,behalve Genève zich aldaar vestigden,en de talrjke
eene kleine bezetting,500 vrje inwoners.
vreemdelingen,die er den dichter en wjsgeer
Fernan Po, in het Portugeesch Fernao bezochten, gaven aan de plaats zooveelver.P0
, gewoonljk maar ten onregte Fernan do tier, dat er in 1775 Ongeveer 1200 inw oners
P o Ot'Fernando delPo genaam d,ishetnoor-

deljkste van de 5 eilanden in de baaivan

Biafra aan de kust van Guinea. Het heeft

waren.Na Voltaire's dood verm inderde echter
hun aantal.Zjne slaapkamer Op het(
loorhem
bewoonde kasteel is in denzelfden toestand

eene oppervlaktevan Omstreeks26 D georr. gebleven als bj zjn leven,zoodatjaarljks
mjlen,isvanvulkanisehenaard,zeerbergachtlg n0g altjd vele reizigers derwaarts trekken.
en draagteenkratertop,Clarenceppakgenaamd, Ook zjn ernog eenpaarhonderdwerklieden
di0 zich ter hoogte van ruim 3000 Ned.el m et het vervaardigen van uurw llrken bezig.

verhett. Gedeelteljk evenwel is de bodem er

Fernkorn (Anton Dominik),een beroemd

Clarencetown deden verrjzen.Iu 1841 kwam

hj gebruik van de Académie envanhetatelier

zeer vruchtbaar,met bosch bewassen en door

Duitsch beeldhouwer en bronsgieter,geboren
talrjke beken besproeid.Hetis in 1472 door te Erfurt den l7den Mei1813,bepaalde zich
de Portugézen ontdekt en llha Formosa ge- eerst laat bj de beoefening der kunst.Hj
naamd,doch in 1778 aan Spanjeafgestaan,en oefende zich in het beeldhouwen en bezocht
in 1827 door de Engnlscht'n bezet,die er op gedurende 2 jaardemetaalgieterj van k
%tiglde uoordkustaan eene ruim e baai de kolonie zzlt
zydrteMiinchen.Tevens(1836- 1840)maakte
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van kbkâwanthaler.In 1840 begafhj zichnaar

Feronia is de naam van eene Oud-ltali-

nameljk het grootsche ruiterstandbeeld van

Feronière(Labelle),devrouw vanzekeren

W eenen, waar weldra de graaf M ontenltoro aansche godin,vennoedeljk van Sabjnschen
hem belastte met de vervaardiging van een oorsprong, maar 00k door de Etruscers en
grootruiterstandbeeld,hetgevechtvan8t.Jbri.
v Romeinen in den kring hunner godheden 0pm et den draak voorstellende.Dit werd onder genomen.W aarschjnljk waszj,evenalsProzjneleiding geroten en bezorgdehem grooten ,sJrpï0?l, eene godin der onderwereld; onder
roem. Van regeringswege werd nu eene me- detempels,aan haargewjd,bezatdie,welke
taalgieterj onder zjn bestuur geplaatst,en zich aan den voetvandenberg Soradebevond,
htjleverde weldra zjn meest-beroemd stt
lk, de meeste vermaardheid.

denoverwinnaarvanAspern,aartshertogKarel, jzerkooperofadvocaatI'
eeon,werd metgoedhetwelk den zzsten Mei1860 onthuld werden vinden van haren echtgenoot de maitressevan
den genialen maker het kruis derLeopolds- Frans .
!'
,koning van Frankrjk (1538).Toen

orde bezorgde. Later vervaardigde hj eene I'
eron daarvan spjtgevoelde,zorgdehjjdat
buste van Radetzky, alsmede een standbeeld die vrouw meteelle syphilitisc.
he ziekte werd
van pl
,ins E'
uyenins,datin oetober 1805 ont- besm et, welke vervolgens den Koning gedu-

huld werd. Voorts zag hj zich belast met rende 8 Jaar teisterde,zoodatten slottealle
het ontw erpen van een gedenkteeken voor 3deslagtoFerswerden vanmisdrjfenwraakAYari
a Tleredl , terwjl hj 00k bezig was zucht. Men m eent, dat zekere m etalen voormet een standbeeld van Jella,
6fl'enz.Eene hoûfdversierselen van dam es naarhaar nferozielsziekte maakte in 1866 een elnde aan het nières''genoemd zjn.
rrand. Onder dezen naam vermelden
kunstenaarsleven va'
n dezenman,dienuzjne Fe
@
dagen in eenkrankzinnigengestichtdoorbrengt. WI*J
'
.
Antoine Frlzzçpi,
s Claude, graaf Ferrand,
Fernow (KarlLudwig),eenverdien3teljk
Duitsch schrjver,geboren teBlnmenhagen in een Fransch staatsman en geschiedschrjver.
de Ukermark den 19den Novelllber1763,werd Hj werd geboren te Parjs den 4den Julj
aanvankeljk leerlingbj een notarisendaarna 1751, Onderscheidde zich vôôr de Revolutie
bj eenapotheker.W eldraginghjnaarLubeck als parlementslid te Partjs,verlietFrankrjk
en wjdde zich aan deschildem endichtkunst. in September 1789, vestigde zich in 1794 te
De liefde bragthem naarW eimal',dgch hj Regensburg,keerde in 1800 naar Frankrjk
zag zich bedrogen in zjnehoopen begafzich terug en wjdde zich aan de beoefening der
naar Jena,waarhj Baqgesen leerdekennen, geschiedenis. Na den intogt der Verbondene
die hem met zic'
h nam naar Italië.Bj den Mogendheden in Parjs toonde hj zich een
terugkeer van laatstgenoemde stelden baron jverig voorstander der Bourbons en werd in
H erberten de graafTon ./zfr.g.
sfcllhem instaat 1814 pair: minister van Staat en directeurom zich in 1794 naar Rome tebegcven,waar generaalder posterjen.Hj verloorlaatstge-

hj de theorie en de geschiedenis der kunst,
alsmede de Italiaansche taal- en letterkunde
bestudeerde. Toen hj niet langer op toelagen
rekenen kon, voorzag hj door voorlezingen
in zjn onderhoudttrad mct eene Romeinsche
dame in het huweljk, keerde in 1802 naar

noemde betrekking bj de terugkomst van
Napoleon en bleefer0ok na de 2derestatll'atie
van beroofd. Daarentegen werd hj 1id van

het comité t0thetOntwerpen eenergrondwet,
alsmede in 1816 van (le Académie.Gedllrende

de ziel
tte van usfalonet was hj tjdeljk lid

Duitschland terug, en w erd er buitengew oon van het ministérie.Hj overleed den liden
hoogleeraar te Jena,vervolgensbibliothecaris Januarj 1825.Van ztnewerken noemenwj:

bj de hertogin-weduwe Amalia,en overleed L'esprit de l'histoil'e (1802, 4 dln, 1826,
den 4denDecember1808.Van zjnegestlhriften 6de uitgave)', prhéol-ie des révolutions
vermelden wj:rtzeben deBKunstlersCarstens rapprochées desprindpaux évênemens,quien
(1806)'' - Ariosto'sLebensl
auf''- eenever- Ont été l'Origine (1817,5 d1n)'',- pllistoire
handeling puber den Bildhauer Canova und des trois démembrations de la Pologne (1820,
l?estamentpolitique (1830)''.
dessen W erke(1806)''- pFrancescoPetrarca 3 d1n)'' - en pr
Ji.fZ Ferrand,een uitstekend Nederlandsch
(1818)'',- envooralzjnepRömischeStudien
(1806- 1808,3dlnl''
waterbouwkundige.Hj begon zjne loopbaan
Ferolia Anbl.is denaam van eenplanten- bj den W aterstaatin 1808,en werdnaafje-

geslacht uit de familie der Rosaceën.Het onderscheidtzich dooreenes-bladigebloemkroon
met een s-spletigen kelk,door14 of15meeldraden en door eene drooge,rimpelige steenvrucht meteene z-hokkige,z-zadige noot.De

legd examen a1s landmeter ter beschikklng
gesteld van den (lirectetxrvan denW aterstaat,
die hem belastte met de opmeting derNieuwkoopsche en Zevenhovensche plassen.In 1811

langronde, kortgesteelde, gaafrandige, van
boven groene.vanonderbleekebladerendraagt
en groenachtige vruchten met zeer harde
kernen oplevert. De schors bevat m elksap?
en het- harde zware, geel- en roodgevlekte

arl'ondissements-ing.enieur in Drenthe. en in
1816 als ingenieur lste klasse naar Zeeland

handels-artiltel.

hgofd-ingenieur in de provinde Henegûuwen,

werd hj alsingenieur2deklassegeplaatstbj
eenige soort isF.guianensis H'
IIIJ.Lvarzeqata het corps voor bruggen en wegen,en bevorLam.), een boom , die in Guiana en op de derde t0t 1814 Oltder Brltnings dedroogmaAntillen groeit, 15 Ned. el hoog wordt,en king van gemelde plassen.Daarna werd hj
gezonden,waaronderzjn beheerin 1818 en

1819 de zeesluis het nieuwe Sas van Goey
gebotlwd en het Oude Sas vernietlwd werd.

hout (atlas- ()f
!satjnhout)vormteenbelangrjk In 1825 was hj belast met de dienst van
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en ontving in 1829 eenedefnitievebenoeming

zich eene cel, waarin volgensde overlevering

t0thopfdingenieur.Alszoodanigwa'
shjwerk- Tasso op bevel van Alfbnslbs11 gedurende
zaam aan de verbetering der afwateringska- 7Jaar werd gevangen gehouden.T0tde uninalen en vaarten in Friesland en deed Onder- versiteit, eigenljk sleehts eene hoogest
'hool
zoek naar de ontworpene afsluiting van het voor geneeskunde en regtsgeleerdheid,behoor
en
ee
n
bo
t
ani
s
che
t
ui
n
,
e
en
physi
s
eh
kabi
net
Reitdiep in Groningen.In 1834 ging hj a1s
hoofd-ingenieurnaar Gelderland?werd in 1849 eneenekostbarebibliûtheekm et8ooooboekdeeinspedeur van den W aterstaat, schreef in len en 900 handschriften. O0k heeftmen er
1850 een uitm untend rapportoverde rivier- een theologisch sem inarium , onderscheidene

verbetering,Ontving in 1858op zjn verzoek

een eervol ontslag, en overleed den zlsten

September 1866. Hj was commandeur van
de orde van den Nederlandschen Leeuw en
van de Eikenkroon.

andere inrigtingen van onderwgs,eene accademia Ariostea,2 schouwbtlrgen,enz.
Ferrari.onderdezennaam vermeldenwj:
Gandenzio Fdrrcrï,een uitstekend schilder

der Milanésc,
he sehool.Hj werd geboren te

Ferrara was voorheen de meestnoorde- Valduggia Op het gebied van Milaan in 1484
en overleed in 1549.Vermoedeljk heeft hj

ljke legatie van den Kerkeljken Staat, na
1850 eene delegatie van deleratieRomagna,
en vormt thans eene provincle van het k0ningrjk Italië,welke op 471/a I
D gepgr.mjl
ongeveer215000inwonerstelt.Zjbeslaateen

zich gevorm d onder de leiding van Peruyino

en Rafaël..
Hjvereenigdedeverschillenderigtingen van zjne leermeesters metiets oorspronkeljks.Zjne kleuren zjn diep enheldûr,
gedeelte van de delta der P0qhetland is er maar niet altjd harmoniseh,- zjne teeke-

dientengevolge vlak,v01poelenen moerassen, ning is correct, vooralin de voorstelling van
doorsneden van kanalen en rivieren, onge- het verkorte (raecpurci). Hj was een zeer
zond, maar zeer vruchtbaar.W eleer vormde vruehtbaar schilder en heeft vooral vele

zj een zelfstandig hertogdom, hetwelk door fresco'
svervaardigd,wiercolorietnaauweltiks
den Paus aan hethuisE ste in leen was ge- voor datvan L'ltini behoeft ondertedûen.De
geven. Toen echter de kinderlooze hertog meeste stukken van dezen m eester bevinden

Alfons'
tbs11 zjn neefCaesart0tOpvolger be- zich in Lombardje.Tn hetBrera de Milaan
noemde, voegde paus Clemens VIII Ferrara

ziet m en onderanderen den rM arteldpod der

bj den Kerkeljken Staat(1598).In1797werd heiligeCatharina''.Zjnbelangrjkstkunstwerk

dit gewest met de Cisalpjnsche Requbliek vormen de fresco's te Varallo, die den rD ood

en vervolgens met hetkoningrjk Itallëver- van Cltristns'' voorstellen. Te Vercelli heett
eenigd. In 1814 viel het weder ten deelaan
den Paus met uitzondering van een gedeelte
ten noorden der P0,hetwelk doovhetW eener

men in het refectoritlm van San Paolo een
DAvondmaal'') hetwelk aan datvan Leonardo

da Tz
sz/csherinnerttttàrwjl hj ook de koepel
Congrèsaan Oostenrjk werdtoegekend.- De van de kerk te Saronno versierd heeft.Zjn
hot
fdstad Ferrara is de zetelvan eencardi- m eest-beroemde leerling isA ndrea Solario.
Wtvfolpzzlzzleo Ferrari,een Ttaliaansch beeldnaal-aartsbisschop;zj ligtin eenemoerassige
vlakte aan de P0 diYolano en aan den spoor- houwer, geboren te Venetië den 13den Julj
w eg van Florence Over Bologna naar Ponte- 1780.Hj behoorde t0teen aanzienljk geslacht
Lagoscuro, is door m uren en vestingw exken uit Ferrara? en had t0t leerllleester zjn of
lm
Omgeven,en bezitruim e doch'doodsche straten en onderscheidene prachtige paleizen.

Toretti,Ondorw iens lt?iding ook Cano'va zich

eeniqen tjd oefende. I'
errarlleverde onder-

W eleer toch waszj eene bloejende koopstad, scheldene m armeren standbeelden en gedenken de meest-gevierde dichters en kuustt,naars teekenen,alsmede versohillendekunstgewroeh-

verkeerden er aan het hertogeljk Hof.Toen ten in hout en in brons. Hj overleed den
telde zj 100000,en thansongeveer30000in- 8stenFebrllarj 1844.- Zjn zoon Luiqi,gew oners. TOt de Openbare pleinen behoorter boren te Venetiëin 1810,behoorttotde verde Piazza-Grande met het standbeeld van maardste beeldhouwers van Italië. Van hem
Ariosto. M erkwaardig is er voorts hetaloude heett luen eene pLottls-pltlkkende nym f''en

slot der Hertogen,later het verbljfvan den eene mMelaneolie'',beide zittendeflqllren,Pauseljkenlegaat,- voortshetpaieisEl'
cole- eene fraaje ,,Afadolzl'1a della Colzeezlone'' villa, - en onder de kerken de hoofdkerk
van San-paolo, benevens onderscheidene andere, - alle met prachtige schilderstukken
van oude Ttaliaansche meesters,zooals Dossi,

Garofalo,CosimoTzrrc,LorellzoCosta,Tifït
zt
zzk,

enz.In dekerk van San Giorgio werd in1438
in tegenwoordigheid van denGriekschenkeizer
Johannes .
PJJJ6JJP-CZI,
S door paus Ewyeni'tts IV
een concilie geopend. Er bevindt zich eene

een gedenkteeken t6r eere vanusfarcoP olo,eene rDanseres'' - een rlfnaap m et een

hond''-- eenmLezendkind''-- eener'
Najade''
- en Onderseheidene praalgraven.

GiuseppeFezvtzz.
ï,een Ttaliaanseh wjsgeer.

Hjwerdyeboren teMilaanin1811,studeerde
te Pavia ln de regten,en was w eldra m edew erker aan onderseheidene staatktlndige dag-

bladen. De gezamenljke werken van T'
Gco
fiaaje verzameling van schilderjen in het w erden door hem in het licht gegeven.Tn
Palazzo-villa. De eenvoudige woning van 1837 ging hj naarFrankrjk, schreefin de

Ariosto isin 1811 heteigendom derstadgew or- Revue des detlx m ondes'' een artikel over
den, en die van den dichter G'
tbariniis n0g Italiaanscheletterkundeenwerdin1840 hoog-

altjd in hetbezit van zjn geslacht.Herinne- leeraarte Rochefort.Daarna gat'hj zjne ge-

ringen aan Savonarola zottkt m en er te ver- schriften pDe l'
erret
lr' el1MDI)rtt
ligiosisCamgeefs,maar in het St.Anna-hospitaalbevindt panellae opinionibus''in het licht en ging als
G
VII.
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p
rofessornaarStraatsburg,waardeUltramon- spelen rcomedio do Bristo''en pcomedia do
tanen hem van communlstische gevoelens be-

Cioso''.Eene nieuwe uitgave van zjne gezaschuldigden,zoodatVillemainhem zjnontslag menljkewerkenverscheenin 1771in2deelen.
zond.TOt zjneregtvaardiging gafhj mfdées JoglFeg*rdï'rc Boryes,eenPortugeeschstaatssurlapolitiquedePlatonetd'Aristote(1842)'' man en schrjver.Hj wasgeboren te Oporto
in hetlicht,weshalvehj eindeljk voorzjn in 1786, w erd advocaat en zag zich tot regambt beschikbaar gesteld werd.In 1847 ver- terljkebetrekkingenbenoemdinzjnegeboortescheen zjn hoofdwerk pEssai Bur le prin- stad.Hj nam deel aan de zamenspanning,

die den va1 van het regentschap tengevolge
had, alsmede aan de omwenteling van 1820,
werd in 1821 afgevaardigd naar de Cortes,
aldaar t0t secretaris bbvorderd en vervolgens
dezelfde aanvallen was blootgesteld en ge- tot staatsraad, nam in 1823 na de opheëng
Bchorst werd.In 1859 werd hj lid van het der constitutie devlugtnaarEngeland,keerde
ParlementinPiémont,waarhj zichtegenhet onder het bewind van d0m Pedroterug,moest
annexatie-stelsel van Carour verzette,en na in 1829 nogmaals de wtjk nemen voord0m
dien tjd behield hj steedszjn,
mandaat.Be- Mignël,begafzich na de restauratie van d0m
halve genoemde werken schreefhjnog:pAIa- Pedro weder naar zjn vaderland en waser
chiavel,Juge des rôvolutions denotretemps t0t in 1836 voorzitter der regtbank vankoop-

cipe etleslimitesdela philosoyhiede l'
histo'
1re''.Na deFebruarj-omwentellngvan 1848
herstelde Carnothem inzjnebetrekking,doch
hj ging weldra naar Bourges,waarhj aan

handel. Hj schreef een pRepertorium''van
La Tederazione republlcana (1851)' - pLa wetten en besluiten derwjncompagniein 20
flosoiadellarevoluzione(1851)''- rlu'
ltalia deelen, - voorts nlnstitutiones de m edicina
dopo ilcayo di State (1852)'',- mllistoire forensi(1832)7'- eneenocodexcommercial''

(1849)'',- rLesphilosoghessalariés(1849)''-

desrôvolutlons d'
Italië otlGuelfesetGibelins waaraan d0m Pedro kracht van wet heeft
(1856- 1858,2dlnl'',- pL'annexiondesDeux- gegeven.
Wdcolcdpe.
s, een der
Siciles(1860)'',- rHistoiredelaraisond'
état Jorge Fdrr:ïrl de T'

(1860)'',- oLa Chineetl'
Europe, leurhis- Oudstedramatischedichtersvan Portugal.Hj
toire et leur traditions comparées (1867''
,- werd geboren te Coïmbra ofte Monte môr o
Storia della remoluzione d'Italia (1871)*' - Velho.zag zich geplaatstaan hetdepartement
benevens een aantalopstellen indezRevuedes van Financiën en Koloniën, en overleed in
deux mondes''en in de gRevtle indépendante''. 1585.Vanzjnewerken noemenwj:pcomedia
Ferraris (Joseph, graaf von),een O0s- Eufrosina(1560)'',- rcomediaUlyssipo(1616
tenrjksch veldmaarschalk.geboren te Lune- en 1787)',- en pcomediaAulegraia (1619
ville den Qosten April 18262 was de telg van en 1787)''.
een Piémontéschen stam ,d1e in de 17deeeuw
Ferrer (Don Joaquin Maria de), een
naarLotharingen werd overgeplant.Hjdiende Spaansch staatsman,geboren den 8stenDecema1s edelknaap aan het H 0f der w eduwe van ber 1777 te Pasage in Guipuzcoa, ging in
keizer Jose
pk I en verwierf in den Oosten- 1795 als deelgenootin eene handelszaak naar

rjkschen Successie-oorlog den rang van kapitein,onderscheidde zich voorts in den ZevenJarigen oorlogenwerdin 1761generaal-majoor,
waarna hj in 1767 als directeur-generaalder
artillerie de uitgave bezorgde van eene voortrefeljke kaartderNederlanden in 25 bladen.
In 1773werd hj luitenant-veldmaarschalk en
in 1784 veldtuigmeester, nam deel aan den
oorlog tegen het revolutionaire Frankrjk,
verkreeg m 1793 zjn ontslag,werd daarna
vice-president van den hofkrjgsraad,in 1807
veldm aarschalk, en overleed te W eenen den
lsten April 1814.

BuênosAyres,doch keerdebj hetuitbarsten
van den oorlog met Frankrjk (1808) naar
zjn vaderland terug. Op last der Junta van
Sevilla begaf hj zich wegens geldzaken nogmaals naar Buénos Ayres en van daar naar

Lima.In 1815 kwam hj weder teMadriden
werd lid van het bestuur der bank'van San
Carlos. Na het herstel der constitutie (1820)
werd hj in 1822 afgevaardigde des volks en
zelfs vOorzitter der Cortes te Sevilla en te

Cadix, waar hj t0t de Exaltados behoorde,

maar vlugtte na de verovering van Cadix
door de Franschen naar Engeland envestigde

Ferreira.Onderdezennaam vermeldenwj: zich vervolgens te Parjs, waar hj uitgaven

AntonioA rreirl,eenuitstekendPortugeesch bezorgde van OudeSyaansc,
hegeschriften.Na
dichter.HjwerdgeborenteLissabonin1528, de algemeene amnestle van 1832 begaf hj
studeerdeteCoïmbrainderegten,enbejverde zich naar San-sebastiano, en werd in 1834
zich voorts om de meest-beroem de dichtstuk- procurator bj de Cortes,waar hj hetministéken der Oudheid in het Portugeesch Over te rie MendizabalOndersteunde.W eldra washj
zetten.MetSadeA '
ïrcwtfc werdhj degrond- kam erheer en werkte mede t0t den valvan
legger der classisch-portugésche dichtschool het ministérie Istltriz.Als lid der constitutiovan Coi'mbra, leverde proeven van verschil- néle Cortes schaarde hj zich aan de zjde

lende dichtsoorten, hield ook voorlezingen

nstander
der regêrinq en waseen hevig tegegr
rdaji.Onderde ondwet
overregtsgeleerde onderweryen,zag zich t0t van hetminlstérieBa
lid van den Senaat en een

eene regterljkebetrekking ln zjnegeboorte. van 1837 werd hj
stad geroepen,daarna t0t kam erheer des Ko- bestrjder van het ministérie Ofalia.In 1838
nings benoem d, en overleed in 1569. Van ging hj naarhetzuiden van Frankrjk,doch
zjne werken vermelden wj:derpoemaslusi- keerde weldra teruy, nam in 1840 deelaan
tanos''1 door zjn zoon uitgegeven, - het de Septemberrevolutle tegen Maria tlâ,rlfizlc,
treurspel rlnes de Castro'',- en zjne blj- en werd in het eerste ministérie Espartero
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vice-president van Buitenlandsche Zaken,ter- de lengte van Greenwich is aangegeven,Ontwi
jl hi
j tevens tjdeljk met de portefeuille m oet men op vele schoolkaarten n0g die van
van Financiën wasbelast.Bj deministêriële I'
erro,'tgeen het gemak van h0taardrt
jkscrisis van 1842 verliethjechterhetstaatkun- kundig onderwjsnietbevordert.

dig toonyel.
Ferreras (Juan de), een Spaansch geschiedschrjver,geboren te Labaneza in1652,
wasdezoon van adelljke doch onbemiddelde
ouders,werddoorzjno0m opgevoed,enstudeer-

Ferrol (E1),eene stad in de Spaansche

provincie La Coruna in Galidë,ligt op eene

landtong op den noordeljken oeverderBaai

van Ferrol,zoodatm en haaruitzee nietzien

kan.Zj is eene dervoornaamste3 00r104s-

deteSalamancaindegodgeleerdheid.Alspriester havensvan Spanjeen teltOngeveer18000 lnverwierfhj grooten roem door zjnewelspre- woners.Vôôr1782waszjeengeringvisscherskendheid, zag zich met spoed bevorderd,en dorp,m aar ontw ikkelde zich daarna t0t eene

bekleele eindeljk eene betrekking bj de sehoone,regell
uatigaanrelegdestadmetfraaje
Inquisitie.Debisschoppeljkewaardigheidwees omstreken.D e ruim e,vlerkante haven w ordt
hj van f
le hand en werd bkbliothecarisvan verdediyd doordefortenPalmaenSan-Felipé;

Philàp'
us V.Hj overleed in 1735,nadathj
zich zeerverdiensteljk hadgemaaktdoorzjne
XHistoria deEspana (1702- 1727,16d1n)''.
Ferricyan (ferridcyan) enJerrocyan zjn

er is ultmuntende ankergrond,tegen golfslag
beschut, daar de havenm ond zoo naauw is,

4 en 6 verbindingsgewigten waterstof,in de

belanj. Methetarsenaaliseeneschoolvoor

dat er niet meer dan één linieschip tegeljk
kan binnenloopen.O0k ishetnietmogeljk,
volgens Lk'ebi
adicalen, die uit cyan en haar bj elke windrigting te verlaten.Men
.q de r
jjzer bestaan en zich met kalium t0t rood vindt hier de grootste arsenalen en scheeptim en geel bloedloogxout verbinden.Hetlaatste merwerven van Spauje; er kunnen tegeljk
(C6NaFe)vormtmet4 Kageel, heteerste 15 linieschepen op stapelgezet worden.Voor
hter de haven valz weinig
(C1aN6Fez)met6 Ka rood bloedloogzout.Met den handel is ee,

plaats van kalium , geven zj zuxen,welke
met de haloïdezuren overeenkomen,nameljk
ferrooyanwaterstîfzn'
t
lrenferrieyanwaterstfzuur.
ZievoortsonderBerll
jnseltô/t
ZJ'
Ir
'
I
C,Bloedlooy-

maohlnisten verbonden, en men heeft er o()k
een observatorium voor de m arine. T0t de

belangrjkstebronnen vanbestaanbehooren er
touwslageri
jen,zeilmakerjen en loojerjen.
zpçffen Cyan.
Fersen (Axel,graatl,een Zweedsch veldFerrières,een dorpje metn0g geen 1000 maarschalk, stamde af van een Ljiandsch

inwoners in het Fransche departement Seine geslacht,dat Onder de regêring van Cltristina,
et M arnetis merkwaardig w egenshet aldaar Karel X en KarelX I van Zweden een aantal
aanwezig kasteel van den baron Rotltschild, merkwaardige mannen opgeleverd had. Hj

hetwelk t0t de prachtigste buitenverbljven werd geboren te Stokholm omstreekshetlaar
van Frankrjk behool-t.Het is doorden be- 1750,voltooide zjne studiën onder de leiding
kenden Engelschen architect Paœton inrenais- zjns vaders en begaf zich vervolgens naar
sance-stjl opgetrokken en bevat 80 vertxek- Frankrjk, waar hp kolonel werd van het
ken,eenezaaldie 40 Ned.ellang en 20Ned. regiment royalSuédois.Daarna diende hj in
elhoog isteeneboekerjmet8000deelen en Amerika en volbrayteenereisdoorEngeland
eenemenigtekunstgewrochten.ongemeenfraai en Ttalië.Bj hetultbarsten derFranscheReis er voorts het rulme park metzjnesierljke volutie toonde hj zich ongemeen gehechtaan
waterwerken,boomgroepen en marmerenbeel- het Koninkljk Huis;hj bestuurde de vlugt
den.In 1808 kwam er Napoleon II1 terJagt, naar Varennes en bragtals koetsier verkleed
en in den Duitsch-Franschen Oorlog betrok de het Vors
teljk gezin buiten Parjs, waarna
Koning van Pruissen er eenigen tjjdhethoofd- hj zich gedrongen zag,Frankrjk te verlaten,
kwartler.
vertoefde achtervolgens te W ecnen,D resden
Ferro, in het Spaansch H ilrro, is het en Berljn.en begafzich toen naarZweden,
westeljkste en onder de bewoonde hetklein- waar de Koning hem tOt grootm eester van
ste der Canarische eilal
zdenqhetteltOp 2'/a zjn huis,daarna totkaneelierderuniversiteit
(a geogr. mjl nog geen 5000 inwoners.Het te Upsala en toen tot maarschalk des rjks
vextoont zich alseenerotsmassa?dieterhoogte
van 1000 Ned. el boven de oppervlakte der

llenoemde. Het volk haatte hem echter, en

maar toch vruchtbaar. De hoofdplaats is er
het vlek Valverde, en het eiland verm aard

nom en zoon van K arel X I1I. Het gerucht

die haat nam t0e bj den plotseljken dood
8/,den aangezee verr/st, is schaars van water voorzien, van den kroonprins Karel,1.1.:04.

verspreidde zich nameljk,dat Fersen, zjne
Op hetgebied deraardrjkskunde,daarvolgens zuster (de gravin Piperj en andere aanzienljeen besluitvan Lodewî
jk XIII(1630)dester- ken niet Onschuldig w aren aandatonverwacht
rekundigen van dien tjd den eersten ofliever overljden.Ja,toen hetljk den zosten Junj
den laatsten m eridiaan door hetw estpuntvan 1810 met groote plegtigheid van Sil
jeholm
heteiland(PuntadelaDehesa)hebbengelegd. naar Stokholm vervoerd werd,wierp menmet

Hj bevindt zich 20'/aO ten westen van den steenen naar den wagen van Fersen:zoodat
meridiaan der sterrewacht van Parjs, en dezegenoodzaaktwas,in een nabjzjnd huis
17039/46//ten w esten van dien dersterrew acht eene wjkpl
aats te zoeken.GeneraalSivkervan Greenwich.De Noord-Ameriltanen leggen
den O-meridiaan door het observatorium te
W ashington. dat zich 59022'46//5 ten w esten
van Ferro bevindt.kschoon op onzezeekaarten

sparre zoe,
ht hem te redden door de belotte,

dat hj den maarschalk als gevangene naar
het xaadhuis z0u brengen.Vruchteloos eehter
waren zjne pogingell.Hetwerpenmetsteenen
6*
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hield niet op, en toen Ikrsen er de trappen

bestegen had,werd hj doorhetgraauw naar
bO eden geworpen,vennoord en gehoond.Bj
een nader onderzoek kwam echterzjne 0nschuld duideljk aan den dag.
Ferstl (Heinrich, ritter von), een uitstekend Duitsch architect, geboren te W eenen

den 7den Julj 1828,genooteenezorgvuldige
opvoeding en wjdde zich vervolgens Op de

Académieaan debeoefeningderschoonebouw-

FERW ERDA.
Middellandsche Zee,inAziëenNoord-Amerika
en bezitten in hare wortelstokken en stengels
eigenaardige gomharsen. Het omvat'grootendeels hoog opschietende kruiden met zeer
zamengestelde ofmet 3-t0t4-voudig gevinde
bladeren en aar- Of scherm vormig gerangsehikte bloemen, die zich door een getanden
kelk en spitsej doorgaans gele bloembladen
Onderscheiden. De vrucht is zamengedrukt,
breed gerand en geribd. T0t die soorten behoort de bekende F.Asao/bdfït
ft
xL.,demoederplant van den duivelsdrek.De bestesoort

kunst. Hj behaalde er de eerste prjzen en
bezocht in 1851 het atelier van zjn Oom
Staelte,diemethetbouwen van talrjke bui- van deze kwaljkriekende g0m t0feigenljk
tsag) komt uit Perzië en Càina.lntustenverbljven en hoevenvoordenBoheemschen mell
adelwas belast.LaterbezochtFerstlDuitsch- schen ls gebleken, dat ook andere schermland, België, Nederland en Engeland, doch bloemige gewassen in Azië, zooals Nartlteœ
van eene reistoelage der regéring, in 1854 Asa ftleïit!tz Fale. in Tibet en Seorodosum
sïczlzzl Bun-qe, gemeld m elksap opleveren.
verkregen, maakte hj eerst later gebruik, yer,

omdat hj eerst wilde mededingen naar den I'
erula H.
.
sJ foetida wordt2 Ned.elhoog en
prjs, door aartshertog Ikrdinand A t
lz uitge- heefteen spilvormigen,vleezigen wortel,die

loofd voor eene kerk. Na hetinleveren van een wit melksap bevat,hetwelk in de ltlcht
zjn ontwerp,begafhj zieh naarItalië,en stremt,en ditstremselis de Asa foetida der
theek, van welke eene hoeveelheid van
ontving teNapelshetberigt,datzjnontwerp apo
het beste was geoordeeld. Verheugd keerde ',/?Ned.pond uit elke plantgew onnen wordt.

hj nu terug,om den opbouw tebesturen.In Zj draagt langgesteelde, groote, vindeelige
1856 w erd de eerste steen gelegd, en het wortelbladerenenbleek-gelebloemen.Zjgroeit
werk, dat in 1873 voltooid zou zjn,rt
lstig 0y dorre,steenachtigeplaatsen,en hetingevoortgezet.lnmiddelswerd 00k zjn Ontwerp dlkte m elksap wordt van het midden van
voor eene wisselbank bekroond, en terw jl Mei t0t aan het midden van Julj verzameld,
die beide belangrjke gebouwen begonnen te nadatm en de wortelbladeren heeitw eggesneverrjzen, ontstend onder zjn opzigt eene den.Vele menschen houden zich daarmedebereeks van w oonhuizen en villa's te Briinn en zig. Doch de plant zelve wordt,als zj n0g
te W eenen, waarbj zich ook hetpaleis van Jong is, door de bevolking als eene keurige
den aartshertog Lodewî
jk Tqclor bevindt,als- lekkernj genuttigd;de stengelen de bladeren,
mede meerdan ééne kerk.O0k zjn Ontwerp met boter gestoofd, hebben intusschen een
voor een gebouw der Hongaarsche Académie geweldig sterken reuk, zoodat alleen zj,
verwierfden eerstenprjs.In 1864werdFerstl welke er aan gewoon zjn,dien kunnen veropgenomen in hetcollégie van curatoren van

dragen.Eene apdere Perzische soort,F.er'
u-

het Oostenrjksch muséum voorkunstenindus- Jeqscezl.s Boiss.leverteene soortvan gomhars,

trie en in 1866 benoem d tothoogleeraar in de die bekend is onder den naam van galbanum.
bouwkunst aan het polytechnisch instittlut. Deze heefteen sterk vertakten,roodachtigen
Later werktehj aan plannen voorgebouwen stengel,viervoudig-vindeeligebladeren,bloem voor hetHuis derHeeren en datderVolksver- schermen zonder Omwindsel,gele bloem en en
tegenwoordigers,d
ch trok zich w eldra terug langwerpigrondevrt
.0
lchten.Zj groeitterhoogte
m et een ernstig protest tegen de bepalingen van 1300- 2600 N ed.el.

der Jury. In den laatsten tjd zag hj zich

belastm et het bouwen van een m uséum voor

Ferw erda (Abraham), een verdiensteljk

Nederlandsch boekhandelaar en uitgever der
voorgaande eeuw ,vestigde zich omstreeks het

kunst en industrie, en Ook zjn raad werd
ingewonnen met betrekking tot het bouwen Jaar 1740 alszoodanig te Leeuwarden.Ondereener universiteit. Hiervoorhad hj reeds in scheidene Friesche geleerden) zooals H amer1870 te Rome schetsen vervaardigd.Daarbj ster,van Wzlfrzzlcozïtz,S'tvartte,Reen,Blom ,ran
behoortverdereenchemisch laboratorium ,eene

fpeldp.
s en anderen belastten hem m etde uit.

inrigting voor metereologie (beidein 1871in gave hunner werken, - voorts leverde hj

r anatom ische en een nieuw en druk van de Kroniek van Occp
aanbouw)
. , een gebouw voo
physiologische lessen en eenesterrewaeht.op Skavlensis,eene kleine uitgavevanhetNieuwe

last derregéring bevond hj zich bj de ten- Testam ent,alsmede eene uitgave van den getoonstellingen te Londen,teParjsenteMiin- heelen Bjbel,benevenseen nietlwen druk in
chen,en verwierf op de voorlaatste eene der 3 folio-deelen van de pconcordantie'' van
3 uitgeloofde gouden m edailles.Kol't daarna Trommilts.Del
z 29sten Julj 1752 maakte hj
zag hj zich versierd met de Orde van de voorts een aanvang meï de uitgave van de
Ilzeren Kroon en met de ridderljke waar- Leeuwarder Courant') die voorloopig alleen

digheid.Bj dezen kunstenaar is eene rjke Zaturdags verscheen en waarvoor hj octrooi
en gelukkige conceptie verbonden met een

ontving van den Lande tegen eene uitkeering

./
'1000 'sJaars.Reeds in 1757 deed hj
haarook desW oensdagsverschjnen.Voortsgaf
Ferula L.isdenaam van een glantenge- hj werken uit van dr. ldema, Haanstra,
jnyaarden) Wytse Fpy/
.
zpd.
v en ll
lma? het
slachtuitdefàmiliederScherlnbloemlgen(Um- W l
bellifbrae);de meestesoorten groejen aan de nStaatsregt''van Idsinvqa, pDe Geuzen''van

fln gevoelvoorhetschoone en meteene zeldzam e practische bekwaamheid.

van
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lt
an rtvel, onderscheidene geschriften van

Knoop,en inzonderheid3belangrjkewerken,
waarvan hj zelt'redacteur wa'
s, nameljk:
rAdelljk en aanzienljk wapenboek van de
zeven provinciën, waarbj gevoegd zjn een
groot aantal genealogiën van voornam e en
aanzienljkefamiliën (1760- 1781,2 dlnfomet
gekleurde wapensl'', waarvan een nietlwe
druk doorJaeoblts Xpk begonnen)maarslechts
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ondervond er 00k in 1810 en 1811 de
eerste aanvallon eoner ziekte die hem aan
de kunst Z0R ontrtlkken. ACadat hj door
de vernietiging vau hetkoningrjk W estfalen
m aar

zjnebetrekking teCasselverlorenhad,begaf
hj zich in 1814 naarW eenen en werd vervolgensdirecteurderkapèlte Karlsruhe.H0e-

we1dooreeneongesteldheidgeknakt,ginghj
jverigvoortmethetvervaardigenvanmuziek-

t0t de letter E voortgezet is, dan rH0- stukken, waartoe de Opera's rcantemira''
nigbj'') eene bloemlezlng uitdewerken va'
n
Nederlandsche dichters (7 dln)e11prozaschrjvers (3 dlnl, en eindeljk eenepAlgeuleene
naamljst van boeken'' welkedestjdsin den
handelwaren,bevatin24deelt
jes.00kschreef
hj n0g een pltegister van alle rare en zeldzaam voorkomende Latjnsche boeken in folio
met en zonder prjzen,gedrùl
ktin hetjaar

en romar und Laïla''behooren,alsmede 0nderscheidenepsalmen?otlvertures?symphonieën,

quartetten en quintetten. Eindeljk bezweek
htjaan longtêring op den 24sten Mei1826.Zjn zoolzAleœander.
A'
r?2.
<f,geboren teKarlsruhe den zlsten M ei 1820! ontving eene

muziekale opleiding te Berljn en bragt in
1838 zjne Opera rAlariette'' te Karlsruhe
1500 ofin deveertiende eeuw'',- mlpriesland ten tooneele. Daarna deed hj kunstreizen

en deszelfs gantsche gelegenheid in een geo- als pianospeler, - vervaardigde in 1841 de
graphisch w oordenboek) behelzende eene uit- 0P0ra ,)D1e Franzosen in Spanien'' en over-

voerige beschl'
jving der Friesche dorpen,
buurten,staten enz.(1736 en 1749)'',en pAfbeeldingen en levensbeschrjvingen van voorname Hervormers met 23 portrtltten (1755)''.
Hj overleed in Julj 1783.

leed teBrtlnswjk den 22stenFebruarj 1849.
Fescenninen OfFesoenninisehe'verzen

5+0r-

moedeljk alzoo genoemd naarde Etrurlsche

stad Fescennium , behooren t0t de Oud-ltali-

aansche volkspoëzie. ZtJbestonden uitbeurtFes Of Feznoemt men de hoofdbedekking zangen)die bj bruilotlen en dergeljkegelevan mannen en vrolwen in Griekenland,Tur- genheden werden aangeheven,doch Ontaard-

kje en anderelanden.Zj iseen rond kapje den weldra in Onkiesohe geestigheden,z00zonder klep, rood of w it van kletlr en m et datlleentia./eq
scez
lz
l1t
zeene Romeinschespreekeen blaauw-zjden,zilveren ofgouden.kwast wjswerd.
versierd. De Grieken dragen eenvoudig de
Fegch (Joseph),cardinaalenaartsbisschop
fes,doch de Turken slingeren er den tulband V2n LJ-on, was de halfbroeder der moeder
Omheen.D e vrouw en geven de voorkeur aan van Napoleon 1.Hj werd geboren te Ajaceio
de witte fes en versieren deze metdoeken, den 3den Janllarj 1763,wpdde zich aan den

franjesOfslujerb.Tochtoojenzichdevrouwen
der Grieksche eilalzden metderoode fes,met
gouddraad gestikt.Tn Turkjebehoortdeeenvoudige roode fes t0t hetgewaad derstaatsambtenaren en is sedert1826 ingevoerd bj
het legel'.De rang derburgerljke en militaire
ambtenaren bljkt uit de kûstbaarheid der

geesteljken stand. maar zeide dien vaarwel
bj het uitbarsten der Revolutie,waarnahj
krtjgscommissaris werd Onder generaalMonfedgzlio'
l. Deze betrekking bokleedde hj 00k
in Italië, toen zjn neefer Opperbevelhebber

smaak. In den laatsten tjd maakt men ze
echtervoornameljk in Frankrjk,Oostenrjk
en Duitschland.
Fes is in demuzielt.f door eene ù-mol,
een halven toon verlaagd, of de vjfde
diatûnisch-chrom atisehe snaar van 0nstegenwûordig toonsysteem. Hj verschilt van e
alléén enharmonisch: in het sjsteem zelfs,

en wist zioh zeeraangenaam te maken bj
den Heiligen Stoel, vergezelde in 1804 den
Pausnaar Parjs Om er aan de krooning van
Napoleon lt
lister bj te zetten, werd grootaalmoezenier van het Keizerrjk,graafen senator,en in 1806 door den vorst-prim aat van
den Rjnbond,von Dalbery,gekozen t0tcoadJutor en opvolger. In 1809 wilde Napoleon

w as.Nadat Bonapartein 1801 het concordaat
m et Pi'tts Trff gesloten had, keerde I'
esolt

hoottlbedekking. Deze ontleent haren naam terug t0tden geesteljltenstand enwerdeerst
aan de stad Fez,waarm en zevan oudsver- aartsbisschop te Lyon en daarna cardinaal.
vaaxdigt.Laterkwam en die van Tunisin den Hj ging voortsalsFransch gezantnaarRome

zoowel op de instrumenten als in den zang, hem aan het hoofd plaatsen van hetaartsbisis de toon dezelfde. Alleen het voorafgaand d0m Parjs, doch hj wees die waardiglleid
en volgend harm oniseh verband der accoorden van de hand, omdathj niet instemde met
is de leiddraad voor den toonzetter ot'hj e 'sKeizers houding m et betrekking t0t den

offesmoetschrjven.

Heiligen Stoel.Tn 1810washj voorzittervan
e011 nate
in
onadae
ld
ce
ont
nkti
be
lieelddetn
à
1-,g
di
'
ee
cshj
teltj
d
kh
âieridOnttcspeler cn componist, geboren te Magdeburg Parjs,
den 15den Februarj 1789, speelde reeds Op wikkelde,berokkenden helu de Ongenadevan
ll-jarigen leeftjd voorhetpubliek ,legdezich Napoleon.H i
j velloor Zi
J-ne waardigheid.0n
Fesca (lpriedricllErnstl)cen Duitschviool-

ontier de leiding van bt'
kwamemeestersmet
jver t0e op de muziok,zag zich geplaatst
bj hetscholzwburg-orchestteLeipziyendaarna

dool-debtlrloeming vanprinsEayèîlet0tgroothertog van Franktbrt ontvitllhem het uitzigt

op het primaat.Tiltusschellleidde hj in eene
teOldenburg,en eindeljk alsobllgaat-speler soort van ballingschap op dellbisschopszetel
te Cassel.Hier bragt hj aangename dagen te Lyoneeneschitterendelevenswjxe.Bjhet
door,vond er bjvalvoor zjnecomposities naderen der Oostenrjkers in 1814 nam hj
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metzjnezusterLaetitia,de moederdesKeizers,dewjk naarRome,waardePaushem
met ppen armen ontving.Bj de terugkomst
van Napoleon ging hj naarFrankrjk en werd
er Onder de pairs Opgenomen, doch na den
slag bj Waterloomoesthj wedoruaarItalië
trekken. De koningsgezinde geesteljkheid
hoonde hem nu in vlugschriften Op eene 0nverdiendewjze.Intusschenweigerdehj,naar
het verlangen derBourbonszjn bisschopsstaf
neder te leggen, en eerst in 1825,toen een
Pauseljkebrevehem hetuitoefenen dergeesteljke bediening verbood, deed hj afstand
van zjn ambt.In 1837werden erpogingen
aangewend,om hem daarin teherstellen.Y aar
zj ledenschipbreuk opdenonwilderFransche
regéring.Met zjne zuster bleefhj t0t aan
zjn dood t0e op het innigstverbonden.Hj
overleed den 13den Mei1839.Zjneberoemde
verzameling van schilderjen iste Romeverkocht,en zjne briefwisseling metNapoleon
doorD. Clddeuitgegeven (1855,2 dln).
Fessan, Fdzzls of I'
esân,vporheen Plttv
zcit
z,dezuideljksteder5provinciën (liwas)
van het Turksche regentscha? Trigolis in
Noord-Afrika,en tevens de eenlge,wler kaimakam den titel voert van pasja, is eene
oase,die zich van de bron Mesjroet0taan
destadBondsjem (van 23042/t0t30020'N.B.
enover7lengtegraden)uitstrekt,zoodatzjeene
oppervlakte heeftvan 4655 D geogr.mjlen,
waarop zjin 98dorpenongeveer54000zielen

'

eene vreeseljkewoestjn mettalrgke natron-

meren.De grootste diepte van deze is 8 Ned.
el, en men vindt daarin den kleinen rooden
Fessanw orm , die m et dadeldeeg genuttigd
wordt. Het kleinste meer, het Trona-meer

genaamd,isverpachten levertJaarljks7000

tolcentenaars worm en.
H et klim aat van Fessan is zeer ongunstig.
De zomerwarmte klimter vaak t0t56OC.)en
zelfs de inboorlingen kunnen den droogen

woestjnwind naauweljks verdragen, terwjl
er des winters vaak een noordewind waait,
dien wj zelfsguurzoudennoemen.Hetregent
er zelden, en 00k onw eders kom en er niet
dikwjlsop,maarstormen woeden ergedurig.
Behalve een heester (tamarix) en een gedoornd vlinderbloemig gewas (in hetArabisch
ayoel),waarmede de kameelen zich voeden,
zjn er geene in hetwild grxjendeplanten.
In den winter woxden ex gerst en taxwe verbouwd, en in den zomer maïs, waarvan de
vruchtkolven half-rjp afgeplukt en geroost
gegeten worden. Onder de weinige boomen,

die bj Moerzoek groejen,is een cornoeljeboom , die de hoogte van 25 Ned.elbereikt,
de merkwaardigste.De steenachtige hellingen

dervemneldeW adi'szjn versierdmetdegomacacia. De inwoners leven er van de vrlzcht
der dadelpalm en, en van deze vindtmen bj
M oerzoek 37 verscheidenheden. In sommige
streken w orden uitmuntende watermeloenen,

granaat- en vjgeboomen aangekweekt. T0t

telt,w elket0t10565Fessaanscheen 1025Arabi- de huisdieren behooren ervooral-paarden en
schefam iliënbehooren.D eprovincieisverdeeld kam eelen, en t0t de wilde dieren luiper-

in 15 districten, en in de noordeljkste van
deze is Bondsjem, in de zuideljkste Gatron
(Gertroen)dehoofdplaats.Inhetnoordenvindt
mçn gedeelteljk de barre hoogvlakte Hammada, die ten zuiden verbonden is met de

den,wilde katten,hyéna's,sjakals,springratten, stekelzwjnen en struisvogels. Deze
laatste houdtmen te Sokna en elders in stal-

len,om hen3-maalin 2jaarvan hunnekost-

baarste vederen te berooven.
D e inw oners vormen een bruin, gemengd
hoogte van 650 Ned.elverheFen. Deze ber- ras,hetwelk veelovereenkomstheeftm etdat

Dsjebl-soedahofZwarteBergen,welkezichter

gen,uit zandsteen bestaande,zjn metkoepelvorm ige toppen gekroond en om sluiten 0nvruchtbare dalkommen. Oostwaarts zjn die
bergen verbonden met den Zwarten Haroetsl,
den M ons Ater van Plinins,alw aar zich belangrjke zwavelgroeven bevinden.Meer zuidwaarts strekt de daaraan evenwjdige W itte
Haroetsl zich uitin de woestjn.Ten zuiden
van den Dsjebl-soedah vindtmen eenewoestej
waterlooze vlakte, welke doorloopt tot aan

der Negers. Over het geheelbezitten zj een
wèlgebouwd ligchaam. Over het westeljk

gedeelte hebben zich de Toearegs verbreid.
De bevolking houdt zich bezig met land-

en tuinboùw en met het bevredigen van
hare eigene behoeften. Intusschen is er de

belangrjke karavaanhandel tusschen de kust
en hetbinnenland, die te Fessan een station

vindt,eenebelangrjkebronvanwelvaart,vooralte Moerzoek,den zetelvan den Pasla,

de bronnen Omm-el-Abid,terwjl verder de w aar de Karavanen van Tunis, Tripolis en
Ghadames,van Caïro en vanBornoe,enz.zich
bodem diervlakten en woestjnen bestaatuit vereenigen. Moerzoek is d00r een aarden
hoogvlakte van Moerzoek zich verhefl. De

geelachtig-rood zand en zandsteen, die gips wa1 omgeven, van breede straten en huizen
en steenzout bedekken,benevens dolomieten zonder verdieping voorzien;aldaar vindtmen
kalklagen. Behalve zout vindt men er 00k tevens een groot kasteelvan den Pasjamet

soda,aluin,salpeterenzwavel.Hetfjnezand 90 vertrekken.Erzjn 7200 vrje inwoners,
vultgewoonljk 00k de diepten der dalen,en 650 slaven en 240 Turksche soldaten.De inslechtswaardeze eenig vochtontvangen,ver- gezetenen worden beschreven als zeer baat-

rjzen groepen palmboomen in de nabjheid zuchtig,onverschilligenOngastvrj,maaringeder dorpenen m etmoeitew atgraanengroente. nomen metmuziek en dans.Delagereklassen
De vruchtbaarste streek is er de W adi-el- zjn zeerjveri
g en leveren goedevooxwerpen

Gharbi (het W estdal), ten noordwesten van
M oerzoek , met uitgestrekte dadelwouden en
graanlanden. Oostwaafts, naar de zjde van
Sebsla heeftmen deW adi-el-slerki(hetOostdal), en ten noorden dier beide W adi's ligt

van leder en jzer,alsmede eene grove geweven stof.Eenige blanke geslachten,Mam eloeken genaam d, vorm en er den adel.De som j

die de handelerJaarljks oplevert,wordtdoor

Vogelgeschatop 21000 pond sterling.De be-
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langrjkstehandelsartikelenzjnersenna,zink, Feszler (Ignaz Aurelius), bekend door
barnsteen en vooral slaven.De dadelpalmen zjne veelvt
lldige lotsverwisselingen en door
leveren er ieder jaar6000 kameelslasten da- zjne jverige bemoejingen alsgeesteljkeen
dels.Behalve Moerzoek heeftmen erTraghan? vrjmetselaar,werd geboren den 18den Mei
de voormalige hoofdplaats,met1000inwoners 1756 te Czurendorfi
n Neder-llongarje,onten tapjtweverjen,- Sebsja, 18 geoqr.mj1 vinr van zjne naauwgezette, Roomsch-Ka-

tholleke moeder eene zeer godsdienstige 0pvoeding,bezocht de scholen te Presburg, en
trad in 1773 ill de ordedel.Capucjnen.Hj
vertoefde in verschillende kloosters te ofen,
enDsjerma,tusschen debeideW adi's,het Groszwardein en Schwechat, en zag zich in
oude Gerama, de hoofdplaats van de Gara- 1781 verplaatst naar een kloosterte W eenen,
mantes, een handelsvolk in Phazania. Xen vanwaarhj in hetgeheim aan keizerJoseph
heeft '
er n0g overbltlfselen uit den tjd der een briefdeed toekomen,de ongeregtigheden
Romeinen.ln de ;de eeuw werd Fessan vero- behelzende,welke aldaar voorvielen.Dithad
verd door de Arabieren,die er den Islam in- een gestreng Onderzoek ten gevolge, maar
voerden, en het werd in de middeleeuwen berokkende tevens aan Feszler den geweldionder Arabische opperheerschappj dooreigen g0n lzaatdergeesteljkheid.Eindeljkverkreeg
vorsten bestuurd, welke later schatpligtig jjP.*dooreendecreetdesKeizerszjnontslagu1t
waren aan den Pasja van Tripolis.In 1811 de orde, en werd in 1784 eerst lector en
echter werd hetgeslacht der inlandsche vo1'- daarna hoogleeraar in de Grieksche talen en
sten uitgeroeid door den bey M okammed-el- in de uitlegkunde des Ouden Testaments te
ten noordoosten van Moerzoek,eene dlstrictshoofdplaats met400 zielen,- Sokna,in het
midden tusschen Moerzoek en Tripolis, door
bergen omsloten en 2500 inwonersbevattend,

Mokny,die in naam van den Pasja van Tri- Lemberç. Toen hj in 1787 zjn treursyel

polishet land in bezit nam.
nSidney''ten tooneele voerde, klaagden zjne
Festoenen noemt men kransen van le- vjanden hem a3n als e0n oproermaker en

vende ofdoor de kunstnagebootstetwjgen,
werden tempelsen altaren bjfeesteljkegelegenheden daarmede versierd. De bollw - en
beeldhouwkunst bragten deryeljke festoenen
in steen,o!n Ionischeen Connthischezuilen,
vazen,altaren,muren van gebouwen,ljsten
enz.daarmede op te luisteren.VooralGioranni
van rftfl e,een leerliug van Ra-faël,heeflzich
bladeren. bloemen en vruchten.Reeds vroeg

noodzaakten hem ,zjn ambtnederte lergen
en in 1788 de wjk te nemen naarSi1e'zië.
Hier werd hj doorden boekhandelaarKorn
te Breslau gastvrj ontvangen en daarna geplaatstbjden erfprinsron CceplcfFz!die hem
vervolgensmethetonderwjsvan zjnezonen

belastte.fn 1791 omhelsde Feszler de Protestantsche godsdienst en in 1796 begafhj
zich naar Berljn,w aar hj het Humaniteitsonderscheiden door hetontwerpen en vervaar- genootschap stichtte, terwjlhem tevens de
digen van prachtige festoenen.Hoogstm erk- herziening van het rituaal der loge Royal-

waardig en smaakvolzjn voortsdievan den York werd opgedragen.W eldra werdhj bebeeldhouwerQltellinnsinhetKoninkljkpaleis noemd t0t consulent voor de qas-verkregene
te Amsterdam.ook bj hetaanbrengen van Poolschegewesten.In 1802verllethj deorde
festoenen is echter de wansmaak nietuitge- der Vrjmetselaars,en nadat hj tengevolge
bleven, daar zj dilkwjls met sterrekundlge van den slag bj Jena zjne betrekkinq verwerktuigen,muziek-instrumenten enz.Overla- loren had,vestigde hj zich eerstte Nlederden worden.Een reusachtig festoen is defries schönhausen bj BerljnendaarnateBuckow ,
van de Madelaine-kerk te Parjs.
en leefde er in bekrompene omstandighedenj
Festuca,zie Zwenkgras.
totdat hj beroepen werd alshoogleeraar aan
Festus.Onderdezen naam vermeldenwj: de Alexander-Newsky-Académie tePetersburg.
M are'
tbs Jbrci'lf.ç Fest'
as, Rom einsch procu- O0k dit ambt verloor hj weldra,daar men
rator van Palaestina in de Jaren 60- 62 na in zjne wjsgeerige lessen sporen van atheïsChr. Hj was de Opvolger van I'
eliœ,en wj mus meeqde te Ontdekken. Hierop werd hj
weten uit de rllandelingen der Apostelen benoemd t0t lid der wetgevende comm issie en
(XXVI- XXVIII'',dathj Paul'
as in hetver- in 1811 naarW olsk in het gouvernem entSa-

hoor nam en dezen,die zich op den Keizer ratow gezonden, Om er de philanthropische
beriep,van Caesaréa naarRomedeedbrengen. ontwerpen van Slowin.ten uitvoerte brengen.

Seœt'
t
bs Tpzz
el/l.
s Festus: een Romeinsch In 1815 verloor hj zjn Jaageld a1s1idder
taalkundige. Men weet nlet met juistheid, commissie,maarhetwerdhem ln 1817metaanwanneer hj geleefd hecft, doch men bezit vulling van hetachterstallige weder verleend.
van hem een uittrekseluitde werken van den Nu begafhj zich naarSareptw,denhoofdzetel
beroemden taalkundige Verri'
us Fîccc'
lf.ç,die derHernhuttersindiestreken,enbejverdezich,
onder A'ljqltsl'
lts bloeide.Datuittreksel,in 20
boeken alphabetisch gerangschikt,draagt den
titel rDe verborum signiicatione'' en werd
in de 2de helft der 8ste eeuw door zekeren
priester Pawl'ttsnogmaals verkort.Toch ishet

naar men meent! om door bemiddeling van
die secte de rigtlng van het Jezuïetism us en
van de R.Katholieke hiérarchiein deProtestantsche Kerk over te brengen. Daarvan
althans besohuldigt hem de pastoor Limmer
oorspronkeljk werk van Festusvoordehelft te Saratow in een geschriftrMeineVerlblgung
bewaard gebleven en bevindt zich onder den iu Rlzszland'', hetwellt aan Feszler en den
naam van rcodex Festi Farnesianus''thans staatsraad P esarorilts tegenschriften ontlokte.
te Napels. Het is de eerste maalin 1471,en D e m ystieke gevoelens van Feszler vonden
hetlaatstdoorK.0.M illlerin 1839uitgegeven. bj de aanzienljken te Petersburg vele aan-
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hangers,zoodat hethem gelukte!in 1819 de trok,deed devjandeljkheden op nieuw ontbetrekking te bekomen van superlntendent en branden,zoodat Perzië in 1828 00k n0g het
consistoriaalpresident der Evangélische ge- khanaatEriwan en hetkhanaat Nasjitsjewan

meente te Saratow.Hj verloor ze, toen in moestmissen en zjnestaatkundigeonafhan1839 dat consistorie ontbonden w erd, m aar keljkheid zag verdwjnen.I'
etl
t-Ali overleed
werd toen generaal-superintendentderLuther- in 1834.Hj wordt voorgesteld a1seen mild
sche gemeente te Petersburg, waar hj den en edelmoedig vorst en als een vriend der
15denDecember 1839 overleed.Hj heefteene wetenschap,die zelfde dichtkunstbeoefende.
m enigte geschriften uitgegeven, Tvaaronder Hj wrrd opgevolgd doorMohamtmed-uHirza.
voorzeker zjne pGeschichtederUngarn und
Fetlales ofjeciales is de naam van een
deren Landsassen (1812- 1825, 10 dlnl''het priestercollégie bj de oude Romeinen,hetbelangrjkstis.OOk schreefhj een aantalge- w ellk t0t handhaving van het volkerenregt
schiedkundigeromans(rMarc-Aurel'',- pAr'
ls- volgens sommigen door Numa T tl-.pilizlld,v01tides und Themistocles'', - Matthias C0r- gens anderen door Anclts A crcl.swasingevinus'' - Attila'' enz-) en eene merk- steld. Hetbestond uit Q0 voor levenslang uit
waardiyeautobiographie,getlteld:pRi
ickblicke de aanzielzljkste geslachten gekozene leden,
aufmelne To-j:hrige Pilgerschaft (1826, en en deze beslisten Over vrede en 0orlog,over
verdragen en overeenkomsten,en zorgden,dat
2deuitgave 1851)'9
.
Feth-Ali-sjach,koning vanPerzië,ge- de formaliteiten bj oorlogsverklaringen enz.

boren in 1752,heetteeiyenljk Baba-Kltanen naar eise'h in acht genomen werden.()evoelwas stadhouder van Shlras, toen het over- den zich nameljk deRomeinen dooreen anljden van zjn koninkljken 00m hem t0tden dervolk beleedigd,dan zondenzjgewoonljk
4 fetiales als herauten derwaarts,om voldoening te vragen. D e eerste van hen heette
paterztzfrcfvd,en een ander,die de doorden
consul Ot'praetor vergaarde heilige kruiden
droeg, welke het gezantschap onschendbaar
Engeland sloot een verdrag metPerzië,ter- m aakten, noem de m en rerbenarilu.W erd er

troon van Perzië riep.Nadathj eene reeks
vanpretendenten overwonnen llad,zag hjde
rustvan zjn rjk wederom bedreigd doorden
strjd van hetEngelscheenRussischeKabinet
om den overwegenden invloed aan zjl
zHof.

wjlde Rt
lssen,die ten behoeve van den K0- bedenktjd gevraagd,dan kwamen de fetiales

ning van Georgië de wapenshadden Opgevat, na verloop van 10 dagen terug,- w eigerde
door de krt
igsbenden van Feth-uiliwerden ge- m en de gevraagde voldoening,dan verklaarslagen. Deze gunstige toestand veranderde den die gezanten na 30 Of33 dagen den 00rechter in 1806 door hetverbond tusse,
hen En- 10g. Na hun terupkeerte Rome verkondigde
'
collégle aan den Senaat,datalles
geland en Rusland, zoodat de Sjach zich ge- hetgeheelej
drongen gevoelde, de hulp van N apoleon in geschied was, wat pligt en regt vorderden,
te roepen.Do0rden Vrede van Tilsit werden waarna de Senatoren &-oor vrede of oorlog
orlog,
de onderhandelingen echter afgebroken, en stemden. W as de meerderheid vôôr O,

Engeland wistdoorrjkegeschenken deaan- dan begafzich één derfetialesnaardevjanzienljken van het Perzische H0faan zjne deljke grenzen, deed er in tegenwoordigheid
zjde te brengen. De Sjach beschouwde En- van althans3volwassen personen deoorloqs-

geland als een magtigen bondgenoot tegen verklaring en slingerde een aan de spits m
Rusland,en Engeland zag in Perziëdenvoor- het vuur verkool
den en in bloed gedooyten
muurzjnerIndische gewesten tegen deOnder- speer over de landpalen. Toen de R om elnen
nemingen van Rusland.Perziëechterverloorin l
ater in verre gewesten 00rlû4 voerden,kon
den oorlog tegen den Czaar zjne bezittingen m en al die formaliteiten niet ln achtnemen,
bj de CaspischeZee,geheelDaghestanen zjne maar m en handhaafde toch de zinnebeeldige
'Jmoest
regten op Georgië,Mingreliëenz.W èliswaar handelwjze.Bj den tempelvan Bellon
had de zaak geen bepaald ongtlnstigen afloop nameljk een gevangenkrjgsman van Pyrrhm
voorde zelfstandigheid van Perzië,doch wel- een stuk grondskoopen,hetwelk toteen ager
dra barstte deoorlogopnieuw uit,enhetmoest Aodfilï.
s (vjandig land)werd gewjd.Aan zjne
w eder Onderscheidene provinciën aan Rusland grenzen verreesdeeolumna?/
ellict
z(deOorlogs-

afstaan.Dedood vanAleœander(1825)scheen zuil),en dâârdeedmendeoorlogsverklaring,
den Sjach eene gunstige gelegenheid aan te terwjlvoorts vandaar de speerin den ager
bieden om llet ierlorene te herwinnen.Alge- hostilis gew orpen werd. Het sluiten van den
meen kwamen de veroverde Perzisehe gewes- vrede geschiedde doorbovenvermelde 2 fetiaten in opstand, m aar eene schitterende zege- les, die dan kransen van gowjde kruiden
praalvan generaalPakewitf opAbbasAïrzc, droegen en van heilige kiezelsteenen van het
den Perzischen K roonprins, m aakte daaraan Capitool voorzien waren. Hiermede velde de
een einde. Vruchteloos zocht Engeland den pater patratus het offerzwjn en zwoer,dat
vrede t0t stand te brengen;de Russische ge. zjn volk bj het breken dertrouw evenzoo
neraal'rtlkte voorwaartst0tTaebris,en I'etlt- sterven zou.O0k heteischen en hetdoen van
H Jïm oest den vrede koopen (loor den afstand uitlevering.(deditio) gebeurdd doorde fetiales.

van degewesten Aserbeidsjan,Eriwan en den

Fétis (François Joseph),een verdiensteljk

linkeroever derAraxes?alsm ededoorcencoor- geschiedschrjver over muziek,werd geboren
logsbelasting van 20 mlllioen roebels.Dew ei- den 25sten M aart 1784 te Bergen in de Belgi-

gering van den qjaeh,om aan de gestelde sche provincie Henegouwen.Zjn vader onderlegernietonmiddelljkachterdeAraxesterug- lodejaarde batrekking vaa orgaaistia zja
voorwaarden te voldoen,indien hetRussische wees hem zoo grondig,dat hj reeds op zjn
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geboortestad bekleeden kon. In 1800 bezocht welkebetrekkinghjechterweldranederlegde,

hj het conservatoire teParjs,waarhj zich en overleed den 3den September 1849. Hj

onder de leiding van uitstekende meesterstoe- schreef:rueberdasHippocratiseheerste Buch
legde Op de theorie der ltunst.Na een lang- v0n derDiëtetik (1835)'',- mueberdie Ge-

durigen togt in den vreemdekeerdehj naar
Parjs terug en bepaalde zich vooralbj de
geschiedenisdermuziek,waartoehethuweltjk
met eene rjke dame hem de hulpluiddelen
aanbood.Toen echter in 1811 hetvermoyen
zjnervrouw buiten zjneschuldverlorenglng,
begaf hj zich naar het land,werd in 1813

wiszheitundW tirdederHeilkunst(1839)'')-

Douai,in 1818 professoraan hetconservatoire

lied:plls
' istbestimmtin GottesRath,u.s.w .''

en een uitmuntend pluehrbuch der:rztlichen

Seelenkunde(1845)''.Voortsgafhjgetuigenis
van zjne gaveom den ernstderwetenschap
in een bevallig kleed tehtlllen in zjn boekje
Zur Diz
ïtetik derSeele (1838)'' waarvan in
1865de 28steuitgaveverscheen.Ookheefthj
organist en protbssor aan de m uziekschoolte Onderscheidenedichtbundelsuitgegeven,enzjn
te Parjs,alwaar hj de pRevue musicale'' isalgemeen bekend.Alslid derAcadémievan
stichtte,enging in 1833 naarBrtlssel,waarhj MTetenschappen deed hj wtjsgëerige verhankapèlmeester des Konings en directeur van delingen in harewerken ognemen.Zjne verhet conservatoire werd, en den 26sten M aaxt zamelde geschriften ztin ln 1851- 1853 in
1871 overleed.Zjn w erk:poverdeverdien- 7 deelen verschenen.
Feudum ,zie Leen.
sten derNederlandersjegensdemuziek''werd
in 0nsVaderland bekroond,dochzjnbelallq- Feuerbach (PaulJohann Anselm ,ridder
rjkst gesc.
hrift is voorzeker de rBiographle von),eenberoemdDuitschbeoefenaarvanhet
universelle desmusiciens et bibliographie gé- strafregt, w erd geboren te Jena den 14den

nérale de la musiqtle (1835- 1844, 8 d1n, November 1775,Ontving zjne Opleiding aan
2deuitgave1860)'.Zjnegeschiedkundigestu- hetgymnasium teFranktbrt,en studeerdete
diën bragten hem Op het denkbeeld,om his- Jena ln deregten en in de wjsbegeerte.Natorische coneerten te geven, 'tgeen weldra dathj zjnrAnti-llobbes(1798)5'enzjnepUnnavolgingvond.Zjnecompositiënhaddenmin- tersuchungen iiber das V erbrechen desHochdergrootenbjval,hoewelzjneoperaplu'amant verraths (1798)'' in het licht had gëgevent
et le mari, 130-ten mLa vieille''160-maa1is bepaalde hj zieh bj de studie van het stratl
opgevoerd.Eindeljk gafhjmetM oseheleseene regt,hield in 1799 académische voorlezingen
Méthode des méthodesde piano''in hetlicht. t
e Jena en werd er reeds in 1801yewoon
Fetisjismus Offetiehismusnpemtmen de hoogleeraar.In diebetrekkingginghjln1802
vereering van een t'
etisj.Die naam is afkom- naar Kiel,in 1804 naarLandshllt,en in 1805
stig van hetPortugésche woordfeitiLao (tOO- als geheim referendaris bj het departement
verj).Een fetisjis iedervoorwerp,waaraan van Justitie naarMiinchen.Hierwerdhj in
men eenige tooverkrachttoeschrjft,b.v.stee- 1808 t0tgeheimraad benoemd,vertrok in1814
nen,gesneden flguren,deelen van planten en

als tweede voorzitter van het l1ofvan appèl

dieren,enz.In hetalgemeen komtt
'
etisjismus naar Bamberg, en in 1817 a1s eerste voor-

o
vereen met4el00faan toovermiddelen,doch zitter van zoodanige regtbank naar Ansbach.
Onderseheidtzlch tevensdaardoor,dathett00verkrachtig voorwerp nietbeschouwdwordtals
eene bemiddeling tusschen de w ereld dermenschen en hetgebied derhoogeremagten,maar
a1s de booze geestof de afgod zelf. Het feti-

Hj overleed Op eene badreiste Frankfortaan
de Main Op den 29stenMei1833.Hj isde

grondlegger eener nienwe theorie van het

strafregt, nameljk van de theori'
e van den
afschrik. Nadat hj voor deze in zi
jne:mRevi
s
i
on
der
Gr
ul
z
ds
xt
ze
und
Grundbegr
ile des
sjismus is de laagste trap van afgoderj,ende
fetisj-dienaars slaan of verbrjzelen zelfsden peinlichen Rechts (1799)''en in de doorhem,
fetisj,die niet beantwoordt aan hunne wen- Grolman en ronAlmendingenuitgegevenepBischen. Deze afgoderj vindt men bj Onder- bliothek fiirdiepeinlichenRechtswlssenschaft''
scheidene Negerstamm en in de binnenlanden den weg gebaand had,schreefhjzjnberoemd
van Afrika.
rLehrbuch des gemeinen,in Deutschland gelFetlar is een der noordopsteljkste Shet- tenden peinlichen Rechts (1801)'' datin 1847
lands-eilanden.Het is door de Colgravesund de 14de uitgave beleefde. Van zjne Overige
van heteiland Yellgescheidentheeftbj eene geschriften vermelden wtl: rstrafgesetzbtlch
lengte van 1 eene breedte van >,
/.geogr.mjl, ft
ir das Könijreich Bayern (1813)'',- pBeis vruchtbaar,levertkoper,jzeren tin,bezit trachtungen uber das Geschwörenengericht
minerale bronnen, en telt ongeveer 800 in- (1812)'', - en zjn geschriften,waarin hj

zich voor de openbaarheid en demondeljke
Feuchtersleben (Eduard,vrjheervon), behandelinq der reytszaken verklaarde,een uitstekend geneesheer,dichteren denker, rMerkwi
irdlge Crimlnalfëlle (1808- 1811, 2
geboren te W eenen den 29sten April 1806, d1n)'', - ActenmâszigeDarstelling merkwiirontving zjneopleidingaanderidder-académie diger Verbrecher (1828- 1829,2 dln,3deuiten studeerdo vervolgens in de geneeskunde gave 1839)7',- rueberdeutse,
heFreiheitund
aan de universiteit zjner geboortestad. ln Vertretung deutscher Völker dllrch Iuand1833 verwierf hj de doctorale waardigleid, st:nde (1814)''
K.Hauser,ein Beispiel
werd in 1845 deken der m edisclle tàculteitte des Verbrechens am Seelenleben (1832)5',W eenen, in 1847 viee-diredeur der genees- DKleine Schriften vermischten Inhalts(1833)''.
en heelkundige lessen! in 1848 Onder-staats- - Merkwaardig is zjne levensgeschiedenis,
secretaris bj het minlstérie van Onderwjs, doorzjnzoon Lwdtvi
u
qin2 deelen uitgegeven
W oners.
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lrewerbaeh liet5 zonenachter,dienietonver- moest hj van degodgeleerden de beschuldimeld mogen bljven.Deoudste,Anselm ,ge- ging van athei'slnus en van onderscheidene
boren den zden September 1798 en overleden wjsgeeren harde aanvallen verduren.Hjovem
den 8sten September1851,washoogleeraarin leed dep 13denSeptember1872.
de fraaje letteren te Freiburg.Alsoudheid- Fem llants was de naam eener broederkundige verwierfhj yrooten roem doorzjn schap der Cisterciënsers, welke in 1577 door
geschrift rDer vaticanlsche Ap0ll0 (1838 en Jean deJtz Barrièrewerd gesticht.Hetkloos1855)*'7 terwjl 00k zjne rNachgelassenen terdezerbroederschap teParjswerdin 1790
Schriften (1.
853,4 dln),,veelbelangrjks be- de vergaderylaats eener staatkundige club,
vatten.- Detw eedezoon KarlW ilhelm ,gebo- wier leden dlentengevolge Feuillants genoemd
ren den 3osten Mei 1800,overleden den lzden werden. Zj ontstond toen de Jacobjnen t0t
Maart 1834, was professor in de wiskunde uitersten begonnen Over te slaan, en droeg
aan het gymnasium te Erlangen en legde in aanvankeljk den naam van rHetgenootschap
zjnegeschriften:pEigenschafteneinigermerk- van 1789''.Deledenkwamen lnverzettegende
wiirdiger Punkte des geradlinigen Dreiecks Ultra's en waren bewonderaarsvan de grond(1822)''en pGrundrisz zu analytischen Un- wet.T0tdat genootschap behoorden vele ge-

tersuchungenderdreieckigenPyramide(1827)'' matigde mannen, en onder deze Lafayette,
groote talenten aanden dag.- Dederdezoon, Sie
yès en Laroehfogealtld. Hun weêrstand
Eduard H'/Z-t
P,
SJ, geboren den lsten Januarj prikkelde echter de woeste tegenpartj, en
1803 en overleden den 25stenApril1843,was toen den 27sten Januarj 1791 degraaf Clerhoogleeraar te Erlangen, en schreef het be- mont-Tonnerre t0tpresident der Feuillantsgelangrjke werk: rDie lex Salica und ihren kozen was,ontstond er den 28sten M aart een
verschiedenenRecensionen(1831)''.- Devjfde volksoploop, die in het klooster binnendrong
dejanwezige leden verdreef.
zoon,I'
riedriel
t A'
elrïcA,qeboren den 29sten enFe
ulllea L.is de naam van een plantenSeptember 1806,wjdde zlch geruimen tjd
aan de beoefening der Oostersche talen en gesl
acht uit de familie der Komkommergedaarna aan die dernieuwere.Hj leverde Ver- wassen (Cucurbitaceën).HetOnderscheidtzlch
talingen uit het Sanskriet, Italiaansch en dool* z-huizige bloemen met een s-deeligen,
Spaansch,en schreef:s'
rheanthropos (1838)''
, omgeslagen kelk en eene dergeljke bloemigion derZukunft(1843- 1847)''--en kroon, en door eene ronde, 3-hokkige, half
pRel
XGedanken und Thatsachen (1862)''.Uitvoe- door den kelk omringde komkommervrucht,
riger melding maken wj van den vierden die eene menigte schjfvormige zaden besluit.Het Omvatrankende en voortkruipende
zoon,nameljk van:
Lgdw'
kq x1.
z3&dll.Feuerbach,een dermeest- heestel'smetgelobdebladerenenkleine,okselberoemde Duitsche wjsgeeren van denJong- standiqe bloemen.Zj gtoejen in W est-lndië
sten tjd. Hj werd geboren teLandshutden en Zuld-Amerika.F.cordifolia L.draagteene
28sten Julj 1804,ontving zjne opleiding in ovaal-bolvormige vrucht metronde zaden,die
zjne geboortestaden studeerde teHeidelberg veel olie bevatten. bittervan smaak zjn en
in de godgeleerdheid. Om R egel te hooren. spoedig braking verwekken,weshalvezjsoms
ging hj in 1824 naar Berljn,en wtjdde zich bjvergiftiginggoede dienstendoen.F.trilobata
in 1825 uitsluitend aan de wjsbegeerte. In L.groeit 114 Zuid-Amerika,vooralin Brazilië,
1828 vestigdehj zich als privaatdocentteEr- en m en gebruikt de olie, die uit het zaad
langen met het geschritt: pDe ratione una, wordtgepexst,tegen Jichten rheumatiek.
universali, ininita''. Na verloop van eenige
Feulllet (Octave),een Fransc'
h roman-en
Jarenhieldhj echtergeenevoorlezingenmeer, tooneeldichter,geboren te St.Lo(departement
om zich geheelen albj hetschrjven tebe- Manche) den llden Aggustus 1812, ontving
palen.Reeds in zjn geschriftpGedanlten iiber zjne opleiding te Parps, en trad onder den
T0dund Unsterblichkeit(1830)''deedhjzich naam van DJ:IJHazardheteerstalsschrjkennen a1s een zelfstandigen denker.D aarna ver op m et den roman rlue grand vieillard''
leverde hj eenige werken van geschiedkundi- die in hetfeuilleton van den pNational(1845),!
gen aard, zooals:pGeschichte derneuern Phi- werd Opgenomen.Daarop volgden talrjket00losophiev0n Verulam bisSpinoza (1833)''
,- neelstukken,in de rscènes et comédies'' en
XD arstelltm g, Entwickelung und Kritik der de rscènes et proverbes (1853- 1855,5 dlnl''
t spreekwoordLe
ibniz'schenPhilosoyhie(1837)''- enrpierre verzameld.Vooralheefti1i
,lhe
Bayle,nach seinen filr die GeschichtederPhi- spel(1e proverbe) meesterljk behandeld.T0t
losophie und Menschheit interessantesten M0- zjne best-geslaagde stukken behooren:rLe
menten(1838)''.Vervolgensschreefhj:rueber j0uretlecontre''
,- rDalila(1857)''- rUn
Philosophieund Christenthum u.s.w.(1839)'' Jeunehommepauvre(1858),
t- enry
qjaqmp.
- pDasW esen desChristenthums(1841,2d; tion (1860)'',- en t0tzjne,
sierljkstenoveluitgave 1843)1', - rGrundsëtze der Philoso- len rRédemption (1849)'',- rLe roman d'un
phie der Zukunft(1843)1' en rDasAvesen Jeune homme jauvre(1858)''
,- en psybille
derReligion(1845)''.Dezeen anderegeschritl (1863)7'.O0k ls hj een jverig medewerker
ten van zjne hand werden vervolgens 0p- in de rRevue des deux Mondes''.H4 iste
genomenin zjnersxmmtlichenW erken(1845- Parjs het troetelkind der vrouwen,d1e hem
1857,9 dln)''.Daarvolgens I'
elterbaeltde the- een zetelbezorgd hebben in de FranscheAcaologie zich oplost in de anthropologie en de démie.Demoraalvan zjnestukken isdoorgodsdienstin de psychologie,voortsde abso- gaans eene vermaning t0t kalmte en beradenlute geest in hetelndigeen sublectieve,x00 heid.Zjn stjl wordt we1 eens gemanierd,
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Feydeau (Ernest),eenFranschschrjver,
doch zjne zamenspraken zjn veelal sierljk
engeestig.Hj weetdaarindentoondergroote geboren te Parjsden 16den Maart1821,gaf

in 1844 een bundel gedichten in het licht,
Feuilleton is een Fransch woord, het- getiteld rtzes Nationales'' deed vervolgens

w ereld uitstekend aan te slaan.

welk blaadjebeteekent,en men gafdiennaam goede zaken aan de beurs en wjdde zich
aanvankeljk aan een blaadje met bellettris- daarnaaanoudheidkundigenasporingen,terwjl

tischeopstellen,verslagen,m ededeelingenenz., hj in 1856 en laterOpstellen schreefin ver-

hetwelk bjeengrootstaatkllndigbladgevoegd schillendedagbladen.In 1858 maaktehjzjn
werd, om 0ok aan de lezers, die nietvan
staatkunde hielden, eenig genot,en aan de

naam beroem d door een rom an,rFanny''getiteld, die binnen 10 maanden tot 16-m aa1
staatkundigèn eene verpoozing te verschaffen. t0e gedrukt werd.Hierop volgden de romans
Later heett m en die verhalen, novellen enz. DDaniel (1859)''
, - ycathérine Overmeire
in het groote blad zelf- aan den voet der (1860)'* - en rUn debutl
tl'opera (1863)''.
'

bladzjden - opgenomen,doch deplaatstdie Voorts schreef hj het drama in 4 bedrjven
zj er beslaan,heet n0g altjd hetfenilleton. XMonsieurdeSaint-Bertrand(1865)'',datechter

In dit laatste plaatstm en beoordeelingen van sppedi
y in vergetelheid geraakte,- alsmede
geschriften, tooneelvoorstellingen en kunst- rHistolre générale des usages funèbres t
?t des

werken, beschouwingen van maatsehappelj- sépultures des petlplesauciens(1658,3dlnmet
ken aard en zelfs vervolgstukken van uitge- 100 koperen platenl'. Eindeljk werd hj in
breide romans. De inhoud van een feuilleton

1865 belast met de redactie van het dagblad

dientbovenalboejend,afwisselend en leven- rL'Epoque''@
dig te wezen.Vele romans van Vietor A'lwo,
Feyjoo y Atontenegro (FrancescoBeEuyènexvfzq CkarlesDickezz.
senin0nsVaderland nito Jerönimo),een beroemd Spaansch volksvan CremertXppzplczl.
sranWpdbrdzzenz.zjnhet leeraar, geboren den 8sten October 1676 te
eerstopgenomenindefeuilletonsvandagbladen. Cardamiro, een dorp in het bisdom Orense,
Féval(PaulHenriCorentin),eenFransch trad Op l4jarigen leeftjd in de orde der
romanschrjver,geboren te Rennesden 27sten Benedidjnen en bezocht vervolgens de uniSeptember 1817, studeerdein zjnegeboorte- versiteit te Oviédo, waarhj in alle faculteistad in de regten, maar verliet na hetver- ten den graad van doctor verwierf.D e roem
liezen Van het eerste procès V00r goed de van zjne geleerdheid en van zjn voorbeeldipleitzaal en werd in 1838 commies bj een gen wandelbezorgde hem waardigheden,die
bankier.MTeldra echter besloot,hj zich aan hj nieteensverlangde:hj werd hoogleeraar
de beoefening der letteren te wjden.Eenige in de godgeleerdheid te Oviédo, abt van het
artikels in den pNouvelliste''vonden bjval. Benedictjner klooster aldaar,generaalzjner
Daarnaschreefhjeenaantalvaudevilles,enein- Orde en honorair raadsheer van Ferdinand VI.
deljk bezorgden ztjn verhaal pLe club des Hetdoelvan zjn streven wasen bleefechter
Phoques''in de rRevue de Paris''van 1841 de verli
chtiny des volks.Hj gevoelde, dat
en de roman mlues chevaliersdu irmament'' de ontwikkellng zjnerlandgenooten doorgehem zooveeltoeluiching,datdemeest-gelezene brek aan onderwjs en doortalrjkevooroordagbladen hem om btjdragen verzochten voor deelen belemmerd werd,zoodathj zich met
het feuilleton. Toen verscheen de pLe loup kracht aangordde? om nuttige kennis te verblanc''in den ncourrier Français''van 1843, sjreiden en hetbjgeloot'tebestrjden.Hiertoe
en dit stukwasoorzaak,dateenigespeculanten g'afhj in hetlichtzjnp'
reatrocriticouniversal
hem de vervaardiging opdroegen van rLes o discursos val.
ios en todo género de m aterias
mystères de Londres (1844, 11 dlnl'', mits para desengano de errores communes (1726)''
htJ
' die Onderteekende met den Engelschen - een werk, dat hj onder den titel van
naam van Francis Trollope;ditw erk beleefde Cortes eruditas''t0taan hetjaar 1760voortin korten tjd 20 uitgaven.Daarna verseheen zette. Hierin heeft hj tallooze misbruiken,
van hem in rlu'Epoque'' de roman rLe ;ls dwalingen en vooroordeelen uitgekleed en in
du Diable (1847)'', in het rlournaldes hunne belagcheljkheid ten toon %esteld.In
Débats'' eerst rLa quittance de minuit'' en w eerw il van vele aanvallen en strpdschriften
daarna mluesamoursdeParis''.NadeFebruarj- werden zjne 14 deelen in kwarto t0t15-maal
omwenteling van 1848 zochthj dagbladen te toe gedrukt.
stichten,waarinhjechternietgelukkigslaagde. Fez,eiqenljk FJ:ofFâsiseensultanaat,
O0k zjne tooneelstukken vonden niet veel hetwelk zlch uitstrekt over de belangrjkste
bjval:metuitzonderingvanrLe;lsdudiable'', provincie van het keizerrjk Marokko (zie
datloo-maalachtereenwerdopyevoerd.Voorts aldaar). Het ligt aan den noordwesteljken
schreefhj eeneollistoiredestrlbunauxsecrets voet van het Atlas-gebergte en telt op 5540
(1851,8 d1n)'',terwjlOok eenerllistoiredes ç geogr.mjlen ongeveer3millioeninwoncrsy
m inistres'',en eenerllistoire du gpuvexnem ent dle uit Berbers,M oorentArabieren,Negers,
parlementaire''van hem aangekolldigdw erden. Israëlieten en eenige Europeanen bestaan.Het
Eindeljk leverdehj aan derpresse''den ein- sultanaat is verdeeld in 14 districten.- De
deloos uitgesponnen rOman pMadameGi1Blas, hoofdstad Fez, de tw eede residentie van den
ou mémoires d'une femme de notretemps''- Sultan, is in 808 door Edris 11 gesticht

voor den psiêele''schreefhj oLebossu'' -

en werd in de middeleeuwen, toen zj de

en voor den ppays''de pErrants de nuit''als- hoofdstad was van het rjk van Marokkoy
mede depcompagnonsdeSilence''.Delaatste4 als de prachtigste stad van het uitgestrekte

romanswerdentegeljkertjddoorhem bezorgd. gebied der Mohammedanen beschouwd. Zj
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telde toen 90000 huizen, ;85 moskeeën en eà.el Cpzl, God
jkied Sc/zclbs,Gerard Sbsïwas beroemd wegensharesierljkegebouwen, horst,Johan rtzzlSchoorl,enz.
Fiasco is een Italiaansch woord,datog dc/
scholenenwetenschappeljkeinrigtingen.Toen
z
echter in de 16de eeuw deKeizerzjn zetel beteekent. Fiasco malcen is dus hetzelfde als

naareldersverplaatste,begon zj tekwjnen, hetNedrrlandscheop deo/lyc/zgaan.
zoodat zj nu slechtseeneschaduw vertoont Fibrlne ofrezelst@ isdenaam van eene
Vall hare voormalige grootheid. Intusschen groep van stoFen) di
e nletalbumine (eiwitbljft zj n0g altjd de aanzienljkste stad des stof)encaseïne(kaasstof)debelangrjkeklasse
rjks.Zj ligtin een fraaien vruchtbaar dal, der eiw itachtige ofzoogenaamdeproteïne-verdoor een krans van hooge bergen om ringd, bindingeu vormt.Zj bestaat, even als laatsttusschen bloemtuinen,granaat-encitroengaar- genoemde twee,uit koolstof,waterstof,stiktlen.Eene zj-rivier van de Seboe verdeelt stofen zuurstofen bovendien uit zwavel.Men
haar in Oud- en Nieuw-Fez. N0g telt zj heeftvolgensLiebig 2hool'dsoorten vanibrine,
8000 inw oners en 130,volgenssomm igen 360 nameljk blgedflbrine en vleesthibrine (synmosl
toeën,waaronderdie van Edrismetzjn tonille). Eerstgenoemde is vloeibaar zoolang

praalgraf de prachti
gste en tevenseeneon- het bloed zich in de aderen bevindt,maar
schendbarevrjplaats1s.Erzjn7druk-bezochte stremt, zoodra dit laatste het ligchaam ver-

Openbare st
i olen.Het oude paleis derSultans laat. De gestolde, vochtige, van de roode
is gl'oot,maarin een vervallen toestand.Voor bloedl
igchaamgjes gescheiden fbrineis eene
'tOverige geljktFezmetzjnetalrtjkebaden, w itte, draderlge massa, die in gedroogden
karavansera'stbazars en gaarkeukens op alle toestand geelen brposen bj hetwrjvenzeer
Mohammedaansche steden, hoewel de vele electrisch wordt.Ztjlostnietopinwater,maar
herbergen en winkels haar llier en daar een zw elt er terstond in op.Hethoofdbestanddeel
m eerEuropeesch voorkom en geven.D estraten dervleeschflbrine lostechterOp inwater,waarztln ereng,krom en onqeplaveidqde huizen aan men eendllizendstedeelzoutzuurheefttoehoog,en de bovenverdieplngen naardestraat- gevoegd.Bj hetkoken van vleesch metwater
zjde uitgebollwd. De afzonderljke wjken t0t bereiding van bouillon wordt de ibrine

zjn doormuren gescheiden,- de stadsmuur nietopjelost;hetbekende vleesdlextrad van
is in verval, en aan de uiteinden der stad Liebiy lszjne voedingswaardealzoonietver-

verheffenzich2weiniybeteekenendeforten.Afen schuldigd aan de ibxine.Deoplosbaarheidvan

drjfte1*een uitgebrelden karavaanhandelmet fbrine in zeer verdund zoutzuur geeft echter
de naburige rjken, zelfs met Timboektoeq een middel aan de hand, Om daarvan eene

0okvervaardigtmenermantels,gordels,zjden voedzam e vleeschoplossing te bereiden.
doeken en ultmuntend leder, alsm ede roode

wollenmutsenenanderehoofdbedeksels,fraaje
tapjten,enz.Onderscheidenebeken voorzien

Ficaria, zie Speenkruid.
Fichte. Onder dezen naam vermeldenwj:

Johann Gof/lll I'icltte,een der vermaardste
de stad van goed drinkwater en brengen vele Dui
tsche wjsyeeren. Hj werd geboren te
molens in beweging. Uit de Omstreken ver- Rammenau bt1 Bischofswerda in de OpperLaus
itz den 19den Mei1762 en studeerde te
krggen de inwoners honig en was;vleesch,

gevogelte en brood zjn er zeer goedkoop.- Jena,Leipzig en W ittenberg.Daarna was hj
Andere steden van ditsultanaatztjn Mekines, eenige .jarel
z huis-onderwjzer te Ztirichtwaar
Tetoean, Tanger, Teza of Theza,Kassr-el- hj eene vriendschapkeljke betrekking aankebir,Salé en Niellw-salé OfRebât.
knoopte m et Pestalozzt,en begafzich vervolFiacre is de Fransche naam van eenhuur- gens naar Königsberg. Zjn rversuch einer
rtjtuig,dat in groote steden Op eenebepaalde Kritik aller OFenbarung (1792)''baarde groot
plaats staat, bespannen en gereed om e1k, oqzi
en en bezorgde hem in 1793 de benoedie zulks verlangt,tegen een bepaalden prjs mlng t0t gewoon hoogleeraar in de wjsbenaar een of ander gedeelte der stad te bren- geerte te Jena.Hier vormde hj onderden
gen.D e naam is afkomstig van St.Fïccri'
lf,
s, naam van r'
W issenschaftslehre''eMnwjsgeerig
een zoon van Mlt
yeni'
asTTZ'
,koning vanSchot- stelsel,w aarin hi
j de kiem en van hetidealisland.Die heilige,een jveraarvoorhetklui- saus,in de wjsbegeertevanXantopgesloteny
zenaarsleven,begafzichnaarFrankrjk,enont- t0tOntw ikkeling bragten degrondslagen legde
ving er van den bisschop van Meaux een stuk

land in het woud van Fordille,alwaar hj
zjn leven in eenzaamheid doorbragt en 0mstreekshetjaar600 overleed.Te Parjswerd
aan hem eene kapèlgewjd:en de tuinlieden
kozenhem t0tbeschermheillge.Zjnebeeldtenis diende t0t uithangbord van eeneherberg
in de straat St.Antolne te Parjs,alwaar in
den tjd van Lodewqk XIV heteersthlzurrgttligen te bekomen waren.D ientengevolge bestem pelde men de wagenszelvem tltdennaam
van dezen heilige.
Fiam ingo of de :74-10z
s een bjnaam ,
.: i
dien de Italianen toekenden aan verschillende

voor de wtjsqeerire stelselsvan Scltelling en

Hegel.Een artlkellnhetrphilosophischesJournal'''getiteld pueber den Grund tlnsersGlaubens an eine göttliche W eltregierungs,, haalde
hem de beschuldiging van atheïsmus op den
hals,doch het Onderzoek z0u geene nadeelige

gevolqen voorhem gehadhebben,zoo hj de

bedrelging niethaduitgesproken,dathjzjne
betrekking z0u nederleggen. Dientengevolge
ontving hjin 1799 zjllolltslag)maarverdedigde zich tevens in zjne mAppellation gegen
die Anklage des Atheismus (1799)M.llj begat
zich naarPrtlissen,waarhj gastvrj ontvangen werd,en na hetvertoefvan eenigeJaren

Nederlandsche kunstenaars) bjvoorbeeld aan te Berljn zag hj zich benoemd t0thoogleerCalvaevt,Duguesnoy,JOAJPZI:: van Calcar,Mi- aar in de wjsbegeerte te Erlangen, met
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vergunning om de wintermaanden in Berljn
dool.te brengen. Gedurende den oorl0g met
Frankrjk ginghj naarKönigsberg,waarhj
voorlezingen hield,doch keerde weldra terug
naarBerljn,waarhj in 1810 alshoogleeraar
geplaatst w erd aan de pas-opgerigte universiteit.I'
iehte was niet alleen een sehranderen

scherpzinnip wtisgeer, maar Ook eell edel

mensch, dle zelfs in hageheljke Omstandigheden den moed bezat?om het goede te be-

vorderen. Zelfs toen ln 1808 Berljn door
Franschetroepenwasbezet,hieldhj erzjne
bezielende en vaderlandlievende plteden an
die Deutsclle Nation (1808 en 1859)''.O0k iu
1813 sprak hj redevoeringen llit Over den
waren strjd, die eerst na ztjn dood ztjn uitgegeven (1815).Hjoverleedaandehospitaalkoortsden 27stenJanuarj 1814.
Met betrekking t0t de wetenschappeljke
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in dezedeljkehandelingen van vrje wezens.
Dat Oorspronkeljk leven isGod-zelf,terwjl
het beyinsel van het weten (van de subObjectivlteit)slechtseen Onmisbaarmiddelis,
onldatgoddeljk leven doorbespiegeling,gevoel en denken te leeren kennen.Dit stelsel
komt aan den dag in.zjne rAnweistlng zum
seligen Leben Oder Religionslehre, (1806 en
1828)'' voortsinmeerwetenschaypeljken
vorm in zjne voorlezingen Over rDleThatsachen des Bewustseins (1817)'' in zjne
)Nachgelassenen W erken (1834 1835,3dln)''
,
en in rDie '
W issenschaftslehrein allgemei-

nen Umrisze (1810)''.Opmerkeljk zjnvoorts

zjne voorlezinyen pver rDieStaatslehre,oder
nunftreiche (1820)''.
iiber das Verhâltniss des Urstaats zum Ver-

De wjsbegeerte van Fieltteheefteen Vr00ten invloed gehad,daar de stelsels der latere

werkzaamheden van Fiehte onderst'heidt men

Duitsche wjsgeeren van naam in hetzjne
2 tjdperken, van welke het eerste t0t de wortelen. T0t zjne school behooren in de
voorgaande eetlw behoort. De belangrjkste eerste plaats SoltadtM ehmel,Cramer,Soltmidt
geschriften,diehjdaarinleverde,zjn:oueber en lfichaëlis, voorts I'
icltte (de zo(
)n),
W eisze, Cltalyböns) W irtlt, Ulrici? Cavr'lère,
den Begriffder W issenschattslehre (1794 en '
179845' - rGrundlage der gesammten W is- Fiseher,Skhmidt, k
bkpyler,Rothe,enz.Zjne
sensollaftslehre (1704 en 1862):9, nGrund- gezamenljke werken zjn in 8 deelen uitgerisz des Eigenthiim lichen der MTissenschafts- geven.
Jc/l/:, een zooll vall
lehre (1795 en 1802)'' - rueber dieBestim- Immanuël H ermann F'

mung desMenschen (1800en1838)1'- rvorle- den voorgaande. Htj werd geboren te Jena
stlngen iiber die Bestinlmung des Oelehrten den 18den Julj 1797,sttldeerde te Berljn in
(1794)5' rGrt
lndlagedesNaturrets
hts(1796- de letteren, doch wjdde zich weldra aallde
1797, 2 dln?'', en psystem der Sittenlehre wjsbegeerte, vooralaan de gesehiedenis
(1798)''.Hetgronddenkbeoldvan hetin deze van deze. Daar de voorlezingen van Heyel
werken verdedigd idealism us isdeuitsluitende
realiteit van de zich zelve en hetniet-ik bepalende ikheid.ln dat ik is echter nietalleelz

een Onaangenamen indruk Op hem maaktt?n!

zeide hj de académie vaarwet,Om zich bj
het onderwjs te bepalen, eerst te Saar-

het menscheljke,heteindige,maarde rabso- briie,ken en vervolgens als llrofessor aan het
lute stlb-objectivitt
ait'',df
?eetlwige,algemeene gymnasium te Diisseldorf.Zjnc wjsgeerige
rede begrepell. Het ik is het sttheppend be- geschriften bezorgden hem eene benoem ing

ginsel)dat in hetgeschapenezjne Oneindige tOt buitengewoon hoogleel'
aar il
1 de wjsbewerkzaamheid Oyenbaart,maar tegenoverge- geerte te Bonn,waar hj in 1839 tOtgowofln
steld isaan hetmet-ik Of hetgebied der voor- hoogleeraarbevorderd werd.In 1842ging hj
weryen.Het iJ7,begaald c
loorhetnitlt-ik)is in die betl-ekking naar Tiibingen.Vallzjne
het '
tk der bespiegellng en alzoo hetvoorwerp gesehriften noemen wj:msiitzt
)tlerVorsrllt
lle

der theorétische w etenschap;maar hetik,dat zur Tlleologie (1826)'') h
)Beitriige zur C11ahet niet-ilt bepM lt? is llet ik der handeling rakteristik derneuern Philosophie (1829)'')in
en dus het voorwerp der practische w eten- 1841 omgewerktuitgegeven, ,,Das Erken-

schap. Vrljheid, volkomen Onafhankeljkheid
is bj Fieltte eene eerste voorwaarde der zedew et,
en zelfbtandige werkzaam heid vereischt een gebied van voorwerpen.Devrjheid
isbj F'
ichte:even alsbjKant,eeuingescha-

nen als Selbsterkennen (1833)''
, mDie 011tologie (1836)'' en rDie SpeeulativeThcDlogle
oder allgemeine Religionslellre(1846)'',welku
laatste 3 zjne rGrt
ludziige ztlm Systeme der
Philosopllie'' vorm en. Voorts lleett lrlen vau

?en en Oorspronkeljl
t regt.Tn hetalgemeen hem : rReligion und Pllilosopllie in iltrem gt,ls datgene, wat wj gewoonljk de wereld genseitlgen Verhiltnisz (1834):',

noem en, volgens Iniehte slechts eellgewrocht
van het i/r;het bestaat door,vooren in het

pDieTdt,
e

der Persönlichkeit und derindividuellen Ffait.

dauer (1834)') 3
2Ueber die Bedingtlllgt?lt
ik.Ditgronddenkbeeld van hetsub-objectieve, eines speculativen lh
a eismus (1835)?j, enz.)
a1s het beginselvan 0ns wetelleu a1s deO0r- terwjl hi
j eene menigte Opsteilttu plaatste l11
zaak van alle betrekkeljke tegenstellingen in hettloor hem uitgegeven rzeitstthrittfiir Pllide wereld, w as de slotsom der bespiegeling losophie und speculative Tllttt
llt
lgie (1837-van dezen wjsgeer in heteerste ttjdperk.O0k 1848, 20 dln)''.In 1847 sprak llj in eelltl
kkhe
lliny en Hegel zjn daarvan uitgegaan, al vergadering van wjsgeeren te Ootha vUelzcr
hebben zj daarop ook anderestelselsgebouwd. die Philosophie der Zukuntt'', en in 18.t8
Ook in hettweedetjdperk bleet'Fïc/
z/dzjn schreefhj pGrt
lndziige zur Entwickelung (1l
;ë
'
theorétisch gronddenkbeeld vasthouden,maar kiinftigen Deutschen Reichsverlasstlng(1848)''
.
hj bragthettevensin verband lnethetprac- Zjne wjsgeerige rigting staat tegellover ttik
)
tisch denkbeeld va'
n hetabsollbtezjzl,van een valzHeyel.Bj hem lost het eindige zich 11).!t
Qorspronkeljkgoddeljkleven)zichopenbarend 0P in het oneindige, maar bestaat in eene

94

FICHTE- FICKLER.

wereld van onvergankeljke monaden (00rspronkeljke wezens),terwjlhj degodheid
als een eeuwigen,transcendentengeest,a1shet
oorspronkeltik ik of alsde absolutepersoon-

en de W eiszensteiner bergketen, die zich
zuidoostwaartsuitstrekt,metdenMreiszenstein

openbaart zich volgens hem in de daden van

vlakte, en uit de hoogvlakten ten zuiden en
zuidwesten van het Fichtelgebergte verheFen
zich ondersc.heidenealleenstaandebasaltkegels.
De toppen van het Fichtelgebergte daarentegen hebben eene koepelvormige gedaante en

(850 Ned.el h00g) en den dubbelgetopten
Kossein (950 Ned.el h0og).Tusschen die

ljkheid beschouwt. Het wezen der godheid beide bergketens vindt men eene golvende

hetzedeljk leven,en hethoogstedenkbeeld,
hetwelk wj 0ns van Gods persoonljkheid
kunnen vormen,is de liefde.W j kunnen
slechts liefhebben door de kracht der liefde
Gods, geljk Ook ons bewustziln wortolt in

zjn gedeelteljk met sparren (Fichten) digt

het oorspronkeljk bewustzjn hesAllerhoog- begroeid,maar 0ok gedeelteltlk geheelen al

sten.Dat stelselligt ten grondslag aan z)n bebotlw d. D eze bergstreek heeft eene aanhoogstmerkwaardig boek pSystem desEthik'', zienljke bevolking. In de hoogst-gelegene
welkseerste deel(1850)dephilosophischebe- streken is er de lucht koel en gezond, en
schouwing van regt,staaten zeden in Frank- men heeft,er hier en daar wathaver,maar
rjk, Duitschland en Engeland bevatvan het hout in overvloed, alsmede jzer, vitriool,
midden der18deeeuw t0top onzen tjd,ter- zwavel,koper,l00d en velesoorten van m arwjlhettweedein zjneeersteafdeeling(1851) mer.Voortsbestaan ervelejzermjnen,jzerde algemeene zedekundige begrippen met de smelterjen en kolenbranderjen.Het is van
deugden- en pligtenleer, en in zjne tweede vele groote wegen en ook van een spôorweg
afdeeling de leer van het regten van de ze- dooxsneden.Erzjn nietveelreikigers,diehet
deljke en godsdienstige gemeenschap behelst. Fichtelgebergte bezoeken,omdatzj doorzjn
Voorts schreef hj eene rAnthropologiet neu- somber voorkomen w orden afgeschrikt; de
begriipdet auf naturwissenschafllichen W ege merkwaardigste punten zjn er Alexandersbad
fiir Naturforscher, Seelenërzte und wissen- en de zandsteendoolhofvan den Louiseburg.

schaftlichGebildeteiberhaupt(1856en1860)9',

Erverheftzich ookeenFicktelberg bjW ie-

lungqgeschichte desBewusztseins(1864)''.
Flchtelgebergte (Het), een der belangrjkste gebergten van Duitschland, is
ongeveer in het midden des rjks en in het
Bejersche distrid oberfranken gelegen, en

en verrjst tot eene hoogte van ruim 1200

en eene rpsychologie alsLehre vom be- senthalin het Saksische Erzgebergte.Deze is
wuszten Geiste des Menschen Oder Entwicke- het hoogste puntvan hetkoningrjk Saksen

Ned.e1.

Fichtner (Kar1Albrecht),een verdiensteljk Duitsch tooneelspeler,geboren te Coburg
den 7denJunj 1805,behoordereedsin zjne
strekt zich wigvormig van het noorden uit Jeugd metzjne ouders t0teen kleinen troep,
over de Zuid-Duitsche hoogvlakte tusschen waarmede hj z'ondzwierf in Zw itserland en
de Frankische Jura ten westen en het Bohe- den Elzas. A1s knaap trad hj op in
merwoud ten oosten,terwjlheteene Opper- kleine rollent bezochtvoorts hetgymnasium
vlakte van 10 of 16 en de aanliggende hoog- te Freiburg in Breisgau en keerde in 1820

vlakte eene van 42 D geogr.mjlen bedekt. terug tot het tooneel. Hj werd lid van het

Het vorm t voorts eene merkwaardige w ater- tooneelgezelschap van Költler,doch begafzich
scheiding,daar het de bronnen draagtvan de in 1822 naar sveenen,Tvaar een engagement
Main, de Saksische Saale: de Eger en de hem in deyelegenheid stelde,om ztlnetalenltaab, die zich naar de de Rjn, de Elbe en ten te ontw lkkelen.Bereids in 1824 verkreeg
de D onau spoeden. Toch vindt men er geen hj eene aanstelling bj het rBurgtheater''
j

eigenljken bergknoop,terwjl het alleen in waar hj deeerstemaaloptradin den mllerbsthet noordwesten door hetFrankenwald met
het Thiiringerwald,maar nietten zuidwesten
met de Frankische Jura verbonden is,en in
het zuidoosten met het Bohemerwoud en in
hetnoordoosten methetSaksischeErzgebergte
wel t0t eenzelfde hoogland vereenigd,maar
toch o0k door diepe dalen er van gescheiden
is. Het vertoont zich a1s eene hooge massa,
meer a1s een berg dan alseen gebergte,weshalve het ook veelal Fichtelberg genoemd
wordt.Toch kan men het splitsen in 3deelen,

tag''van lm and.Na dien tjd bleefhj steeds
aan dien Hof-schouwburg verbonden, totdat

hj den 3lstenJanuarj 1865,naeene4ojarige
dienst, afse'
heid nam van het publiek. O0k

zjne echtgenoote,Elisabeth Xtllerfzlei.,geboren te W eenenin 1809,wasmetveelbjval
sedert1822 aan den Keizerljken Schouwburg

W0
Fr!
Z3,
am.
lck (Ad0lf),een uitstekend Duitschphysioloog,geboren te Cassel in 1829,studeerde
in de geneeskunde en vestigde zich in 1852

nameljk eene centraalgroep en 2 hiermede te Ziirich,waarhj in 1856 buitengewoon en
verbondene bergketens. D e eerste bestaat uit vcrvolgens gewoon hoogleeraar werd.In 1868
graniet, gneisen glimmerleien is door over- ging hg in die betrekking naar W iirzburg.
n zjne ge'
schriften noemen wj:pDiemegangs- en watervormingen omgeven, terwjl Va
zj ln den Schneeberg enden Ochsenkopfhare dicinische Physik (1857 en 1866)7', rcomaanzienljkste hoogte- dievanongeveer1000 pendium derPhysinlogiedesMenschenmitEinNed. el - bereikt. De andere 2 deelen zjn schluszderEntwickelungsgeschichte(1860)'')
de W aldsteiner bergketen, noordoostwaarts DAnatomieundPhysiologiederSinne(1862)*',-

t0t aan de Boheemsche grenzen voortloopend en gDie Naturkriifte in ihrer W echselbezieen gekroond metden W aldstein en den Korn- hunr (1869)''.
berg - beide ongeveer 850 Ned.elhoog,Flckler (Joseph),een opgewonden volks-
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menner ill Baden, yeboren te Constanz in volgde. In die betrekking jverde hj voor
Maart 1808,legde zlch aanvankeljk t0e op
den handel?doch stichttein 1830 eel4vrjzinnig weekblad,waarna hj t0t1idvandenstedeljken raad werd benoemd.Metgroottalent
xedigeerdehjin 1836tm laterdezseebl:tter'':
en bj het tlitbarsten der omwenteling van
1848 was hj de eerste,die hetwaagde,het

grootsche en vrjzinnige maatregelen, maar

vond bjden rjkskanselierendenKeizergeen
gehoor. M'ederom Tverd hi
j met belangrjke
staatkundige zendingen belast,en bj hetuitbarsten der omwenteling van 1848 ging hj a1s
voorzitter van den Hofkrjgsraad naar W eenen,waarna hj de portefeuille van Buitenwoord mrepubliek''uit te spreken.3let Strnre landsche Zaken aanvaardde in heteersteverdeed hp- in hetVöör-pa!'lementhetvonrstel, antwoordeljkeministérie,- enwelJuisttoen

om in Baden hetvolk te laten beslissen tus- er het binnen- en buitenland in opstand en
schen republiek en monarchie. Daar men het Kei
zerljk bestuur nagenoeq van allegem eende, dathi
j in betrekking stond methet zag verstoken was.Zjn gewigtlgstbedrjfin
Voorloopig Bewind in Frankrjk,werd htite die dagem was zjne oorlogsverklariny aan
Karlsruhe in hl
tchtenis genomen,maar weldra Sardinië. Toen Kolowrat als eerste mlnister

vrl esproken.Dooreenevolksvergadering tot
vertegenwoordiger gekozen,onderscheiddehj
zich doorzjneuitmuntendegavenenverzette
zich zooweltegen hetterrorismus derpartj
van Slrnve als tegen de halfheid van die van

aftrad,werd hj vgorloopig voorzittervan het

ministêrie, dat de grondwet van 25 April

uitvaardigde. Als aanhanger der partj van
M etterniclt en als vriend der Russen vem

dacht gemaakt,moesthj echter,doorvolksBrentano.Den lsten Junj 1849 zag hj zioh dem onstraties gedrongen,de portefeuillenedergekozen t0t lid van het Voorloopig Bewind leggen.Na dien tjd leefde lij ambteloosbj
ln Baden,doch 2 dagen later werd hj reeds afwisseling te W eenen en teVenetië,enoverte Stuttgart als 00n zelldeling der revolutie leed hierterplaatse den IdenApril1857.Zjn
in den kerker geworpen. Tegen eene borg- huis was bj voort
durinq de verzamelplaats
stelling van 1000 qulden herkreeg hj zjne gebleven van hooge milltaire en burgerljke
vrjheid, waarna htl eerst naar Zwitserland waardigheidsbekleeders?en zjn invloed bleef
de wjk nam endaarnazich inNoord-Amerika steedsyroot.Hj sehreef:yAufkl:rungeniiber
vestigde.
die Zelt vom 20 Alars bls zum 4 Mai 1818
Fico del inferno (helsche vjg) noemt (zde uitgave 1850)'' - rDetltschland,Oesmen in Zuid-Amerika deW est-lndiseltellleAe'
?:l terreich und Preuszen (1851)'' - rueberdas
(Argemone Mexicana L.).Deze plant is a1s Gesetz der Souverënetât (1852)'' - rLOI'
;
onkruid over geheel Mrest-Tndiu verslyeid. Palmerston,England und derContinent(dl1,
Men meent,dat zj geneeskrachtige elgen- 1852)'',- rltuszlands Politik und die Fi
irschappen bezit.Hetfi
jnezwartezaad isolie- stenthiimer(1854)''- enpDieGewissensfrage''.
0n
houdend, zj draagtOp Surinamedennaam Zjn belangrjkstwerk echter- een overzigt
Van maecai.
van zjne staatkundige loopbaan enz. - is
Ficquelm ont (KarlLudwig graaf,von), ongedrukt gebleven.
een Oostenrjksch generaalen staatsman,ge- l?ictie beteekentverdichtùlgqinregtenmeer
boren den 23sten Maart1777op hetOuderljk bjzonder, het op grond van een W etsvoorkasteelDieuze bj Nancy:was afkomstig uit schrift aannemen van een feit,dat in werkeeen Oostenrjksch-gezind adelljk geslacbt in ljkheid niet bestaat, en aan welk feit geLotharingen.llIJtrad in Oostenrjkschedienst volgenverbonden worden,dieeigenljkslechts
en wasreedsin 1805 majooren adjudantdes aan hetwerkeljk voorhanden gevalgeknoopt
Keizers. In 1809 werd lzp kolonel en chef konden worden. D e qctie neemt iets als
van den generalen staf,en vergezelde daarna werkeljk bestaand aan, wat in de werkeden hertog van Mödena naar Turkje.In1811 ltjkheid niet bestaat, zooals de praesnmtie,
en 1812voerdehjOnder WellinjtoninSpanle (het rermoeden, zie aldaar) op grond van de
bevel Over 3 regimenten cavalerle. A1s adju- waarschjnljkheit
l een feit als bewezen aandant-generaalvan het Ttaliaansehe leger onder neemt, datin waarheid nog niet bew ezen is.
den veldmaarschalk Bellegardeverkreeg hjin Het strenge oud-Romeinstt
he burgerljk rejt,
1813 den rang van geueraal-majoor en sloot het eigenljke l'
I
t
s
c
i
r
i
l
:
,
nam dlkwjls zkne
in 1815 de cnpitulatie van Lyon. W egens toevlugtt0t hei i
nvoeren van fieties,Om de
zjne bekwaamheid a1s staatsman benoemde a,
ls '
tware verstjfde Oprspronkeljke vormen
keizer I'rans hem t0t geheim mad en belastte te wjzigen naar den eisch der nieuwgeboren
hem m et buitengew one
zendingen,zooals in
1816 naar Zweden en in 1820 naar Toscane
en Lucca. Tn 1821 vergezelde hj den veldmaarschalk Ib-lmontnaarNnpels enbleefera1s
gevolmagtigde.ln1829ginghpalsbuitengewoon
gezant naar Petersburg, genoot w eldra de
gunst van keizer N icolaas en was er een uitstekend vertegenwoordiger van de staatkunde
van M etlernlclt. Toen deze in 1839 Op den
Johannisberg toefde, werd Iïcgnelmont naar

regtstpestanden, die door het regt geregeld
moesten worden. Het burgerljk regt werd
aldus gewjzigd en aangevuld vooraldofll-de
latere hulp van de regtspraak der praetores.

Fidies zjn verzinselsq zj nemen datgene
a1
s waaraan, wat nietwaar is.Niet altjd
evenwel wordt het woord gebruikt in dien
strengen,afkeurensw aardigen zin.Zo0spreekt
men o0k in ons xegt van reylspersonen, in

tegenstelling van natuurlé
jkepersonen,en wi1
MTeenen gcroepen en ttjdeljk methetbestuur daarmede aanwjzen, alle zoodanige levender Buitenlandsohe Zaken belast? waarop in lot
lze wezens, die een vermogen bezitten en
1840 zjne benoeming t0tministervan Staat dus handelende in de wereld optreden, a)s
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instellingen, stichtingen enz.van allerleiaard

Egypte de duurzamedoodkisten dermummies)

en strekking. Zj zjn werkeljk personen, en de ruwe bladeren van F.politoria Lam.
geene physieke, levende, maar toch regts- worden door de Javaansche schrjnwerkers
personen;de naam g6nyeerdepersonen wjst gebruiktt0thetgladmalten van meubels.(Zie
0nsalleen daaro?,datmenhunontstaan,hun voorts Broodvruchtplanten).
handelen en tenletgaan zooveelmogeljk ge- Fideicom m is(Het)isinhetRomeinsche
ljkstellen wi1 metde geboorte,hetleven en regt eene soortvan erfstelling,waarbj de
den d00d van menschen.
eriaternietregtstreeks,maarmiddelljk door
Ficus (vjg) isdenaam van een planten- ttlsschenkom st van den erfgenaam ,een derde
geslachtuitdefamilie derBroodvruchtplanten met het geheelofeen gedeelte zjnernalaten(Artocarpeën). Het onderscheidt zich vooral schapbevoordeelt.Hjverzoektzjn erfgenaam
doorzjnen bloemwjze.Dezeiseen vleeziye, om die overdragt te doen:de instelling van
peervormige,gesloten bloemkoek,wiens bln- den erf
yenaam,delteredisizl.
sfiff
zfïp,geschiedt
nensteoypervlaktebezetismettalrtjkekleine, in stelllqe bewoordingen.Datverzoek wordt
eenslachtlgebloemples.Van dezeishetbloem- gedaan ln het vertrouwen,dat de erfgenaam
dek 3-,5-ofmeerdeelig.Dekorte meeldraden daaraan zalvoldoen:hj draagthetaan zjne
der manneljke bloemenzjz*
i
sj
t
naan
2 of naeer
trouw op:Sdeicovlwlïf/ïf.O0k hetonderwerp
zelden één - in getal;
tegenoverde zelfder erfstelling heetfdeicommis.Het 0m-

bloemdekslippen en drayen z-hokkige helmknoppen. Het vruchtbeglnsel is één-,zelden
tweehokkig en heefteen zjdelingschen stjl.
die in één schuinsofin 2Ongelhketepeltjes

vatdeqeheelenalatenschap,ofeen bepaald,

wordt.Hierbj ontstaatveelalsuiker.

geheel vrj,om aan hetverzoek alofniet te

evenredlg deel er van: of eene ot'meer bepaald aangew ezen zaken: hetkan nagelaten
worden zoow el in een testam ent, als doo'
hem ,die ab ïz?/:.
:JcJo,zonderte testéren eene

uitloopt en h0l is.Dekleinenootjesworden
door het vleezig en saprjk bl
oemdek inye- nalatensehapnalaat.V00rden tjd van keizer
sloten en vormen alzoo den brj-achtigen 1n- A'
ayItst'
us hadden de ideicommissen eigenljk
houd van den bloemkoek,die laterzelfvleezig geene regtskracht;den erfgenaam stond het

Dit geslacht telt meer dan 100 soorten, voldoen. Men maakte er vooralgebruik van
hoewel men sommige tot nieuwe geslachten in de navolgende gevallen: als m en iemand
vereenigd heeft, zooals Corellia Gasp., Uro- bevoordeelen w ildeydie onbekwaam was,Om
dfù-c Yiq.Bj ditlaatsteheeftmen .
Benl'
t
v uit een testam ent lets te genieten,b.v.een
mina L. en F.reliyiosa L.gevoegd. Aldie gedeporteerde,een ongehuwden m an,enz.;als
soorten zjn boomen ofheesters; eenige be- m en in den vreem de stierf, waar m en geen
reiken een hoogen Ouderdom ,- en erzjn testarnent kon maken, volgens de vorm en
er ook, die uit stam en takken luchtw ortels van het regt geldig: of als m en er op gevoortbrengen,w elkenaardengrondafdalenen steld was, dat de erfgenaam na verloop van
weêr nieuwe stammen doen ontstaan,zoodat zekeren tijd .
de erfenis aan een derde over-

een enkele boom in den loop vanjaren een droeg.onderA'
l
t
gustuswerden zj aan wettegeheel woud vormt.Zj behooren totde keer- ljke erfstellingen volkomen geljk gesteld:
kringsgew assen van Azië en Afrika, hoewel een praetor werd belast m et de regtspraak
som mige soorten,naarde gem atigde gew esten in de geschillen,waartoe de fldeicommissen
overgebrayt,aldaarinheemschgeworden zjn. aanleidlng mogten geven.De bjhettestament
F. Camca L. of de gewone vjgeboom is ingestelde erfkenaam bleefvolgenshetstrenge
een heestermethartvormige,3-t0ts-lobbige, burgerljk regterfgenaam :deactiëntenvoorvan boven ruwe bladeren. Hj is uit het deele en tegen de nalatenschap konden tegen
Oosten afkomstig engroeit0Ok in hetzuiden en door hem alleen ingesteld w orden,oûk al
van ons werelddeel ln hef'wild. De vjgen had hj krachtens een ideicommis de geheele
komen gedroogd in den handelen versehaFen
een gezond en heilzaam voedsel. De beste
groejen bj Genua,in Savoye,bi
:Malaga en
.l

nalatenschap overgedragen.Een senaatsbesluit
Onder keizer N ero, onder het consulaatvan
I-rebelli'as,Senatuseonsltlt'
ttm Fre??eflïtIzlzlzzl)ver00k elders in Spanje.Hierheeftmen 2ver- ruimde hier de enge grenzen van het bur-

scheidenheden,nameljk de vroeye'
pf/t
/eoz(bre- gerljk regt Om aan de billjkheid te gemoet
bas) en de el
àenll
jke'
pïkez/(higos).Deeerste te kom en, door te bepalen, dat alle actiën
zjn reeds in Julj rjp,zeergroot,dun van voortaan zouden overgaan Op en tegen hem ,
om kleedsel, van buiten paars en van binnen purperrood,en worden alleen in verschen
toestand gegeten, - de andere, die later

aan w ien de erfenis krachtetls fdeicomm is
werd overgedragen.E en later senatus-conslzlt
onder Vespasian'
tbs,toen Peyasi'us consulwas,
rjp worden zjnmeerendeelsvoorverzeuding kende delzerfgenaam de bevoegdheid t0e,om
n vierde gedeelte der erfenis voor zich te
bestemd. Mexkwaardig is de eaprkficatie der ee
vjgen, dat is, men zorgt, dat de vjgen behouden, ook al beschikte het fideicomm is
door eene kleine galwesp (CynipspsenesL.) over het geheel, evenals de leœ Fclcitlc den
gestoken T7orden, waarna zj aanzienljk in erfgenaam toestond,om geljk deelvan een
grootte toenemen. - E en aantal Indische boedel vool, zich te nem en, die voor meer
Ficus-soorten leveren kaodsjoek,- van som- dan drie vierde m et legaten was bezwaard.
migegeljkthetmelksapopkoemelk(F.Saus- Later w erd de bepaling van het laatste senasureana De0.),van andereishetzeervergif- tus-consult in den inhoud van het eerste 0ptig (F.toxicaria L.,ook Op Java).Van het genomen.D eerfgenaam ,die metdeuitkeering
hout van F. sycomorus vervaardigde men in van het geheelof van een deelbelast wordt,
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heeth'
eresJt/f
zcit
vifg,
v:hi
j,aanwiendeuitkeeringgese%îent,sd
e
i
c
o
mmi
&.
sar'
ilb.
n.o()kaandezen
kan wederom de las,t w orden opyelegd,om
het geheel ot' een deel der erfenls aan een
derde Over te dragen,zonder dat htjhetregt
heeft, hetvierde deel.de g'aarta Frebelliana,
voor zich te behotlden.
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beheerscht.Z00 waren do:deicommissen voor
goed de wereld uit. Op delz regel van het

verbod bestaan bj olzs twee, ook reeds in

het Oud-flollandseh regtbekellde,uitzonderingen.V ooreerst is toegelaten eene fldeieomm issaire substitutie ten behoeve van kleinkinderen en van broedel-s- of zusters-kinderen,

In ditlaatste qevalbestaat er eenefldei- en ten tweede eene zoodanige,waarbtjde

commissaire substltutie.D0 ideicom missen in
het Germaansche regt hebben m et die van
het Romeinsche niet veelmeer gemeen?dan
den naam :zjhebben 00110112làd01*01à001'SP1'011g

erfgenaam gelastwordt,Om lletgeen hjonvervreemd Of Onverteerd van eene erfenis ot'van
een logaat zal nalaten,aan een derde uit te

keel-(
)n,hetzoogellaatltllejltleicoz
nknissl
ultz
ret
$
'Jl9i.Di) ophefling en llfttverbgd derfideicomen eeneanderebeteekenis.ZjOntstonden014(101* #'
m
i
ss
e
n
w
o
rde
p
ge
re
gt
vaar
di
gd
t
l
oo
r
den
ec
0de heerschapptjvanhetleelzregtindeA'
liddcleet
lwen.Zt9werden ingesteld b!jtestamlàntOf noluistthen regel: dat de goederen niet aan

familieverdrag
zie aldaar ? (ln hadden het verkeer onttrokken m ogen w orden. Het
ten onderw erp een Oflneerbepaalde goederen belallg vau dell eigellaar btj ltet bezwaarde
m eestal landhoeven, kasteelen ot'andere goed is vaak zoo gerillg?dat hj weinig of
onroerendebezittingen- ,diet0tzoogellaamde geene moeite doet, om het te verbeteren,of'
familiegoederen werden bestemd. De ertbp- zelfs naarbehooren teexploitlhren;deproductie
volglng voor alle volgende geslachten betref- ljdtdusklaarbljkeljk (
1001
-zulkeinstellingen.
fende die goederen werd in den stichtingstitel, De Opeenhooping van vermogelz in enkele
het testament oî de overeenkomst,geregeld; handen had dus plaats tellkoste van do wel-

de geheele of gedeeltelgke vervreemding of vaart valz hetalgemtten.Om geljkeredenen
bezwaring er van werd verboden Ot'althans heettOnze wetgeverdebepaling?waarbjeene

beperkt. Het doel dierinstellingen was,Om ertbnis ot'e0n legaat, votll-'t geheelOt
'voor
die bezittingen in eelae bepaalde t'
alnilie te een deel? Onvorvreemdbaar wordtverklaard,
behouden, en deze alzoo voor verarm ing te als 4nietJye
scFzrdtzzl''besehotlw d.
behoeden en haar in magt en aanzien vool
-tFldenae is de naam val
z eene voormalige

durend te doen bloejen.De wetgeving der Romeinsehe stad in hetland d0r Sabjnen,
middeleet
lwen t0tOp ollzentjd bekrae'
htigdel
z gelegen op den afstalzd van eene geogr.mj1

de bestaande gewoonte,door de fideicom missen en fdeicom missaire substittltiënvankracht
te verklaren,hun ontstaan,hunw ezen:hunne
vereischten en gevolgen te regelen.Onderden

ten nool-doostelzvan Rome tussehen de Tiber
en de Anio.De il
zsvoners streden m eermalen

metdeVejitegen Rome,doch werden in435

vöör Chr.doorden RomeinschendictatorA14l'u&.

M overwonnen. Daalma veranderde de
naam vanmnjoratenenstamyoederenbestonden S':Z'ZICJI ,
overal in Europa zulke instellingen t0t aan stad allengs in een vlek,doelzwj vindenvan
de invoering van het Fransc,he regt Onder haar toeh u0g vermeld,dat er ten tjde van
Napoleon.De bepalingen van Onswetboek Op Tiberi'tbs een houten thfàaterillstortte,waarbg
dit terrein ztin grootendeels Overgenomen tllt 50000 m enschen het lttven vel'lflrelz.

den Code Napfllêon:andere wetgevingen hebben ze ook m eer ofm in volledig voorhunne

volken van kraehtverklaard.OnsBurgerljk
w etboek zegt:de erfstellingen over de hand,
ofidei-commissaixe substitutiën zjnverboden.
Overerfstellivlgtk'
p:ren uitdehandvergeltik
Erfstelling. Diensvolgensis,zelfstenaan-

Fides!de godiu der trotlw )lzad te Rome
Onderscheldene tempels,on hare priestersomwoeldcn gedurende de diensthoofd en handen

met witte doeken.Hare zinnebeelden zjn op
munten 2 in elkaâr geslagene handen, tusschen welke zitt
h somtjds korenaren,maankopgen en Mereurius-staven bevinden.

zien van den benoemden erfgenaam Ot'legataFldsji-eilanden (D()) ofFidji-eilanden,
ris,niet'
;g en ran onwaaedeelkebeschikking, o()k welViti-ofWili-arehàelgenaamd,gelegen
ten noordoosten van Nieuw -caledonië,
waarbj hj belastwordt,deertbnisot
'hetlegaat
te bewaren en aan een derde, voor het tusschen de Nieuw e H ebriden en de Vriendgeheel of voor een gedeelte, uit te keeren. schaps-eilanden (150 4;' tot 19O 47'N.B.en

Belvaren en aan een derde '
?
,
ri/ te keeven,ztjn

1940 29' t0t 1970 4;' O.L.van Ferro)?vor-

dus de beide kenmprken van zulk eene ver- men de belangrjkste en vruchtbaarsteeilauden

bondene erfstellinr.Dezebepaling verbiedtde valzPolynésië.Zj bestaan uit6groepen,die
een Keizerljk decreetvan Napoleonvan 4Jtlli tellen,en Oy nagenoeg 378 En geogr.mjlen
1811? hier te lande exeeutoir verklaard,trof eene bevolklng hebben van 133- tOt 150000
de bestaande instellingen metgelt
jk lot,cloor zielen. Omstreeks 80 dier eilanden zjn bevestiging van idelcomulissen in de t00110111st.: te zam en 2 groote en 223 kleinere eilanden

te bepalen?dat de substitutie?vöör deinwer- woond. Gemelde 2 groote eilantlen zjn Vitiking treding van den Code ingevoerd,nog Levoe (ruim 210 (()gepgr.mt
jlen met40000

allêén van kracht zalbljven telz voordeelo inwpners)(
hn Vanoea-lut
àvflf
t(b!j1)a,11; (J geogr.
van hern, di()1)tJ (1t
ainvoering van dat J5-t
.
à
t- lujjlt
tn l
uet4.
0000 il
1M-f)1t(:J'
.
r).i.
)allAf
llj
)
.
-()
llnaar
boek l1()t etxrst gflroepen 'vvas?011)a,ls gtlsull- rallg vall uitgebreidlltàitl ravioltni 0t''Voena
stitueerde op te treden,mits hj op dat tjd- (1U I
D gepgr.lujiellnlet7000illB-oltlrsl,Kanstip der invoering reeds w as geboren:vool' tarvoe (bgna 10 (Jgeogr.mjlenmet13500in'tvervolg w erd de ertbpvolging in de fidei- woners),Angaoe (23/.I
(
n geogr.mj1met1300
commissaire goederen door hetgemeene regt i
nwoners), Ovaloe (2'/a (n geogr.mj1 met
-
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8000 inwoners),en Goro (Q'/a D geogr.mjl 1858 zjne heerschappj aan de kroon van
met2000inwoners).Degrootexeeilanden zjn Engeland opgedragen.O0k de zendelingen en
bergachtig en de Pickering-peak opViti-loevoe
verheftzich ter hoogte van 1500 Ned.e1.Onderscheidene toppen getuigen er van een vulkanischen oorsprong.De kleine eilanden daar-

entegen zjn zeexlaag en rusten vermoedeljk
op koraalrotsen.In hetalgemeen isdegeheele
archipeldoorkoraalriFen omgeven,dieerbj
ongunstig wedereenelandinghoogstmoejeljk

kooplieden zayen verlangenduitnaardeBritsche beschermlng, vooral om perk te stellen
m'm den invloed der Fransehen op Tahiti en
in Nieuw-caledonië.Den24stenDecember1859
legde Tkakambaoehet gezag neder in de handen van den Britschen consulPritckard,doch
de Britsche regéring wees het van de hand
op raad van den gouverneurvan Nieuw-zuid-

maken. Het klimaat is er zeerwarm ,maar Wallisenvan kolonelSmyfhe,om belangrjke
niet ongezond, de bodem vruchtbaar,en de kosten,alsmede botsingen metdeinboorlingen
plantengroei zeer w eelderig.M en vindt er de en met andere zeevarende mogendheden te

F
ewone voortbrengselen derZuidzee-eilanden vexmjdèn.- DeknlonistenvanQqeenslandverln groote verscheidenheid en daarenbovenvele

schafen zich van de Fidsji-eilanden hunne
eigenaardige gewassen.Er zjn 9 variëteiten koelie'
s. Deze verbinden zich voor een tjd
van bxoodboûmen, die met bananen,kokos- van 3 Jaar en worden daarna teruggebragt.
en sagopalmen,yams,bataten,arrow rootenz. In de warme gewesten van Australie
- verrigeen overvloed van voedselopleveren.Daaren- ten zj meerwerk en koBten minderdan Enboven verbouwt men er suikerriet, katoen, gelsche veldarbeiders.
tabak,moerbeziën,koëj,rjst,maïsenindigo. Field (J0hn),een uitstekend piano-speler.
Het beroemde sandelhoutbosch op Viti-luevoe, geboren te Dublin in1782,ontvingreedsvroeg
dat voorheen vracht bezoxgde aan vele Euro- onderwjs in de muziek van zjn grootvader
pésche schepen,isgeheelverdwenen.Daaren- en latervan M'uzio ClevleafiteLonden.Laatst-

tegen zjn er n0g andere belangrjke hout- genoemde nam zjn leerling mede op. zjne
soorten vooxhanden,en het ontbreekt er 0ok kunstreizen, en I'ield oogstte overalgrooten
nietaan weiland.Men heet'
terzwjnen,hon- roem.Nadathj eenigen tjd bj afwisselingte
den,kippen en ander gevogelte,schildpadden, Petersburg en te Moskou vertoefd had,vesvleermuizen, ratten enz.Kokos-olie,trepang tigde hj zich in laatstgenoemde stad,waar
en schildpad zjn er belangrjke uitvoer- zjne concerten en lessen veelbjvalvonden.
artikels.
In 1832 volbragthj eenekunstreisdonrEnDe bewoners van dezen archipel vormen geland, Frankrjk en Italië.Eene ongestelddoor taal en ligchaamsbouw een middelras heid verlengde zjn verbljfte Napels;eindetusschen de oosteljke en westeljke familie ljk ging hj in 1835 meteeneRussischefamilie
der Maleisch-polynésische volkeren.Zj staan naar Rusland terug, en overleed den llden
als hetware tusschen de Papoea's en de Ma- Januarj 1839. Hj onderscheidde zich door
jepe
**rs; ZP
@* zjn grooter van gestalte en don- eene gevoelvolle voordragt, en de door hem
kerder van kleur dan de inboorlinyen der eeomponeerde pNotturno's'' waren geruimen
naburige eilanden en zeer oorlogzuchtlg.Hun tjd zeer in trek.
kroes haar zoeken zj reedsvroeg te ontkron- Fielding (Henry), een voortreFeljk Enkelen en bezemvormig uit te spreiden. Het gelsch romanschrjver, geboren den 22sten
ontbreekt hun geenszinsaan schranderheiden April 1707 op Sharpham-park in Somersetskunstvaardigheid,maar zj ztjn gehuld in de hire, behoorde t0t het geslacht der graven
duisternisvan afgodertjen bjgeloofen behoo- van Denbigk, die van de H abs% rgersafstam ren tot de m enscheneters.Daarom heeft m en men.Hj bezocht de school te Eton en de
aan die eilanden o0k w elden naam van Can- hoogeschoolteLeiden,waar hj in de regten
nibal-lslands gegeven.R oofen m oord hebben studeerde, en keerde vervolgens terug naar
er in de lu tste 50 Jaar op sommige plaatsen Londen,waarhj tooneelstukkenschreef.Zjne
de bevolking t0t de helftverminderd.Intus- eerste 2 stukken rtzove in severalm asks''en
schen doen de pogingen der W esleyaansche DTheTemplebeau''vonden veelbjval,doch
zendelingen de woeste gewoonten der inboor- van zjne latere 28 bljspelen zjn,behalve
lingen meer en meerverdwjnen.In denlaat- D'rom Thumb''1 slechts r'rhe mock doctor''
Bten tjd heeftalthans '/adederbevolkingmet en r'rhe intriguing chambermaid'' eenigzins
den Koning en zjnH0fhetChristendom aan- bekend gebleven.Eerstdoorhetschrjvenvan
genomen.Iederbewoondeilandheettzjneigen zjn roman ploseph Andrews(1742)''verwierf
opperhoofd,m>r de beheerschervan den ge- hj roem op hetgebied dexEngelsche letterheelen archipelisThakambaoe,die alsKoning kunde, en die roem klom door hetuitgeven
der Viti-eilandcn op Mbaoe ofBaoe zetelt.
van zjne pllistoxy ot'Jonathan W ild'' Dezeeilandengroepwerd den6denFebruarj XTom Jones(1750)*'
)eentypevanuitstekenden,
1643 door Tasman Ontdekt?in 1773doorCook, maarnietaltjdkieschenhumor- enrAmelia
en in 1789 en 1792 doorBligltbezocht.Eerst (1752)''.ZjnlevensloopwaseenereeksvanwisDumont #'Urville (1827), W ilkes (1840),het selingen;losbandigheidmaaktehem arm ,en arhoofd eener Noord-Amerikaansche expeditie, moede vljtig.Achtereenvolgenswashjwerken in latexen tijd ook BertltoldSeemannhebben zaam als tooneeldichter.alsdirecteurvan een
meer naauwkeurige berigten om trent dien schouwburg, als landbouw er, als zaakw aararchipel medegedeeld. Om aan eene tuchti- nemer, a1s dagbladschrjver, en eindeljk als
ging te ontsnappen,waarm ede de V ereenigde regterin zaken van policie,en uitzjnerjke
Staten hem bedreigden, heeft de Koning in ervaring ontleendehj destofen deinkleeding

FIELDING-FIàSOLE.
van zjneromans,welkedientengevolgeeene
bljvende waarde hebben.Totherstel zjner
gezondheid begafhjzichnaarPortugal,schreef
onder weg een pvoyage to Lisbon (1755)'',
en overleed te Lissabon den 8stenOctober1754.
Zjne gezamenljke werken zjn bj herhaling
uitgrgeven.
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hoofd van eeneafdeeling der Nationale Garde.

Nu wildeFïJ:CM aanzjnwerktuigeeneandere
rigting geven Ofzjn opzetlaten varen,toen
Ladvocat juist eene zjwaartr
pche beweging

com mandeerde, die hem buiten het bereik
bragt van het schot. op dat oogenblik verscheen de Koning metdePrinsen,en I'
ihcli

Flerant noemtmen dien koopman,die in branddel0szonder zjn werktuigwederin de

persoon de w aren opkooptterplaatse,waar eerste rigting te brengen.Na den geweldigen
zj voortgebragt ot' ter markt aangevoerd knalwas de straat metdooden en gewonden
worden, Om ze eveneens in persoon Op de bedekt. De maarsehalk M ortier, naast den
verkoopmarkt w eer van de hand te doen.
Koning rjdende,stortte levenloosteraarde.
Fiéschi(Josefo Marco) beruchtdoorzjn De Koning, schoon een schampschot langs
moordaanslagopLodetvqlc.
PJ,
ïJ>
/.
:tkoningvan het voorhoofd ontvangend, reed verder naar
Frankrjk,werd gebûren f
)g Corsicaden 3den de revue, en de Prinsen bleven OngedeeM ,
December 1790. Hj trad ln 1808 in dienst, hoewel hunne paarden gewond w erden.Van
werd in 1813 bj detroepen van den Koning de Q1 personen, die zwaar gew ond warenj
van Napels geplaatst,kreeg in 1814 zjn at2 bleven 11 op de plaats dood en 7 stierven
scheid, keerde naar Corsiea terug en voegde l
ater.FCJ:CAi,hoeweldoor hetsqringen van
zich bj de soldaten,die Joachim M uratnaar eenige geweerloopen in hetaangezlgtgewond,
Calabrië vergezelden.Dââr 'verdhjgevangen zocht aan de achterzjde van het huisdoor
genomen en ter dood veroordeeld,m aar ont- het raam en langs een touw te ontkomen,
ving genadealsFransch Onderdaan.W ederom maar werd door een schildwacht gegrepen.
begaf hj zich naar Corsica, maar werd er W eldra bevonden zich ook zjnemedepligtiweldra wegens diefstalen vervalsching inge- gen in hechtenis. FiKschi, Morey en PepLn
schrift toteene lo-jarigegevangenisstrafver- werden ter dood veroordeeld en ondergingen

oordeeld.Na dien tjdwashjvan1826- 1830 hun vonnisop den 16denFebruarj 1836,terwerkzaam in lakenfabrieken.Vervolgensver- wjl Boireau toteene zojarige tuchthuisstraf
trokhjnaarParjs,waarhjmethetopzigtover werd verwezen.
een molen belast werd.Dââr leefde hj met l?iésco (Giovanni Luigi) eigenljk de'F%'e'eene vrouw ,LaureneeTdfïf,wedtlwe Lassa've dcFzz,graaf TGn Lavagna,geboren uiteenV ngenaamd,die hj in (
le gevangenis had leeren zienljk geslacht te Genua in 1524 of 1525,
kennen,wastevensin dienstalsspion bjde kwam door den dood zjnsvadersreedsvroeg
geheime policie,en voorzag verderdooraller- in het bezit van een aanzienljk vermogen.
lei hulpmiddelen in zjn onderhoud. Deze Uit jverzllcht teren de invloedrjke familie
laatste bragten hem echter in aanraking m et Doria, inzonderheld jegens Glanettino .
llorit
:,
de policie, zoodat hj zjne betxekking als den neef van den feroemden doge Andrla
syion verloor.Voortswerd hj doorzjne bj- Doril, en bj hetwoeden derKelzerljkeen
z1t verlaten en ontving ook als molen-opzig- der Franschgezinde partjen,besloothj met
terzjn Ontslag.Eenedwazebegeerteom zjn zjne broeders Geronimo en Ottoboni en met
naam te vereeuwigen bragthem op hetdenk- zjne vrienden den ondergang derDorobste
boeld,om een aanslaq Op hetleven van den bewerken.De nachtvan 1 op2 Januarj1547
Koning te wagen.Htlontwierp h0tplan t0t wasbestemd t0tt
litvoering van zjnplan.De
eene pmachine infernale (helseh werktuigl'' neot'van den doge werd doorstoken,doch de
met 22 geweerloopen,en toonde zjne schets doge ontsnapte.Fiéseo had zich terstûnd naar
aan Pierre M orey,een vjand dër regéring. de haven Op de galejen begeven,maarbtjhet
Deze bragt hem in bctrekking met den spe- omslaan van eene boot vielhj in het water
cerjhandelaar Tltéodore Floreo
zfïz? Pepin,een en verdronk.'roen dit Ongevalden volgenden
voormalig lid van de rsociété des droits de
l'hom me''1 en genoem de 3 personen maakten
alles gereed,om hetplan ten uitvoertebrengen. Doûr Pepin met geld en door M orey

ochtend bekend werd,legde het volk de wapens neder, die het om zjnentwilhad opgevat,en de zam enzw ering nam een einde met
het verleenen van vergifenis aan de schulmetraadbjgestaan,vervaardigdeF'
JJ:CM het digen. Later echter bragt Andrêa Dtvil het
werktuig en plaatste het, terwjlA
'
Vorey het zoover, dat het besltlit van schuldvergifenis
hielp laden.Op den dagderuitvoeringbelastte nietig w erd verklaard,w aarna de goederen
zich een 4de m edepligtige, de lam penmalter dex Y hco's in beslag genomen eflzj zelve
Victor./oïrdtx'
l/,metde taak, om op het bou- voox altjd uit Genuaverbannen werden.De
levard vöör de woning van .FSJ,CAi heen en gem alin van I'ilseo was Eleonora Cybo, de
weêr te rjden,om aandemachine eenebe- zustervandeneersteu prins'r1,gzM assa-camrara.
hoorljke rigting te bezorgen.Den 28stenJulj Zi
j begaf zich na den misltlkten aanslag en
1835, den dag eener revue,werd de aanslag den dood Van haren echtgel
Aoot naar Massa,
volvoerd,doeh dezemisltlkte.Deoorzaakvan W aar zi
j later in hethllweljk trad metden
'sKonings redding w as de aanw ezigheid van Toscaanschen generaal Cltiapp'
i Vitell'i, die
dfln directeur der gobelins, Ladvocqt. Deze aaB de zi
jde der Spanjaarden in de Nederhad aan FiJ:'cAim eermalen dienstellbewezen, landen streed 013 in 1576 bi
j Zierikzee 8110t
1en laatstgenoemde zag zjn weldoener eeuige velde.* hiller heeltaan dezamenzw eringvan
oogenblikken voordat hetwerktuig moestl0s- Fi/dco de stofontleend voor een treurspel.

barsten Juisttegenover zjn venster aan het

Fiésole,eene oudestad in hetkoningrjk
7*
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FIàSOLE-FIGUZRAS.

I
talië, '/. geogr. mjl ten noordoosten van vels, van welke de W est-luomond zich ter
Florence en met deze stad door cene reeks hoogte van 500Ned.elverheft;voor 'toverige
vanvilla'
sverbonden,ligt0I!eenekegelvormige is er de bodem veelalmoerassig en onvrucht.
hoogte, telt Blechts 2000 lnwoners, doch is baar. Het zuidoosteljk gedeel
te daarenteyen
is over het geheel vlak en voor bebouwlng
merkwurdig door h0t heerljk uitzigt, dat

men hier geniet op Florence en Op de oevers geschikt,- alsm ede de boorden van deEden
der Arno.Men vindtervoortsoverbljfselen of de zoogenaamde rllow ofFife''.Behalve
van een ond-Romeinsch amphitheater.Zj is gemelde rivier stroomen er de Orr,de Leven
hetvoormaligeI'
aesulae,vermoedeljk éi
hnder en de Kenty naar de Noordzee. Omstreeks
12 bondsteden van Etrurië. Men kenthaar 680/0 van den grondisin ditgraafschap beals de w apenplaats van Catilina. In 406 na bouw d. M en oogst er tarwe en gerst,maar
Chr.versloeg Stilieho er 200000 W andalen, vooral haver,knollen,aardappels en boonen.
Alanen , Suéven en Bourgondiërs onder .
8a- Natuurljke wouden zoektmen er tevergeefs,
#c.g'
i
#.In 539 werd zj belegerd doorBelisa- maarerzjnvelebosschen geplantvan essen-,
rïld, en in 1010 verwoest door de inwoners jpen-,dennen-en kastanjeboomen.Belangrjk
van Florence.
is er voorts de veeteelt,alsm edede rivier-en

Fiésole (Fra Giovanni da),de klooster- de zeevisseherj.Hetrunderenrasvan Fife is
naam van Santi-Tbdli,die later den bjnaam beroemd; het onderscheidt zich door zjne
verkreeg van Anyelico Of il Wecfp, een be- zwart-grjzekleuren doorkorte,regtstandige
roemd Italiaansoh schilder en hersteller der horens. O0k veredeltmen er hetpaarden- en

kunst,werd geboren in 1387teMugello bj schapenras.Voortsleverendemjnen erjzer,
Florence.In 1407werdhj Dominicanermon- steenltolen,kalksteen en marmer,terwjler

nik en oefende zich in hetschilderen,om de hier en daar edelgesteenten gevonden worden.
koorboeken te kunnen versieren.Die aanvan- Men weefterveellinnen stoFenten hettafelkeljkerigting bleef00k later zigtbaarin het linnen van D unferm line is zeer in trek.Talgebruiken van verguldsel, in de behandeling rjk zjn erdientengevolgedegarenfabrieken,
der kleuren en in de zorgvuldige uitvoering en men vervaardigt er tevenslaken, enz.In
van kleine versierselen.Nadathj voorzjn sommigehavenplaatsen bloeitde scheepsbouw.
eigen klooster groote fresco's en 00k stukken Het graafschap zendtêén afkevaardigdenaar
voor andere kloosters geschilderd had,w erd het Parlem ent, en 12 steden en dorpen behj door CosimotfeiMedicibelastmetdever- noemen er 3.De hoofdstad is Cupar aan de
siering van het klooster San Marco en van Eden endeLady,alsmedeaan denspoorweg.
de kerk Sta Annunziata. Hierdoor verwierf Zj telt 15000 lnwoners en onderscheidene
hi
j z0o grooten roem , dat paus Nicolaas T'r fàbrielten. In nlng op deze stad volgtDunhem naar Rome ontbood,om er in hetVati- ferm line.
caan de kapèl van den heiligen Laltrentius
Degraven rtl F'
/ebehooren t0teeneoude
metvoorstellingen uitdienslevensgeschiedenis Schotschefamil
ie.Hun stamvaderisMaednf,
te beschilderen. De schilderonderwierp zich diedoorKennetl
t11t0tl00nzjnerdapperheid,
steeds metde m eeste naauw gezetheid aan de in den Oorlog tegen de Picten betoond,tot
regelen van zjne orde,en hj nam geen werk Thane van Fitb verheven werd. De merkvoor andere kloosters ofvoor bepaalde perso- waardigste leden van ditgeslacht zjn:M ae-

nen Op zich zonderverlofvan zjneoverheid. (//
1#,graafvan#Ve,doordenwettigenkoning
De waardigheid van aartsbisschop van F10- Lonmore, dien hj tegen Macbetk verdedigde,
i
n
1
061
t
0t
gr
aaf
benoem d?- en James.D'
lf
rence,die hem door den Patls werd aangebo.#;
denj wees hj van de hand.Htjoverleed te graaf ran Fï
/'
e, viscount Macdnf,pair van
Rome in 1454 en werdwegenszjnevroom- Engeland.D eze in 1776 geboren,w oondehet
heid en zjn onberispeljken wandel heilig Congrès te Rastadt bj, werd belastmetdiverklaard. Trouwens voor hem was hetdoel 11
lomatische zendingen naardeHoven teBerder kunstnietenkelhetvoortbrengen van het ljn en te MTeenen,en streed in Spanle tegen
schoone,maar vooralhetverwekken vanhei-

de Franschen.Wegens zjne dapperùeid be-

lige gezindheden.Zjne stukken,alleaan de noemde de Cortes hem totgeneraal-majoor,
gewjde geschiedenis ontleend,vindt men te waarna hem later in Engeland de waardigheRome,teFlorenceenin hetLouvreteParjs. den van pair en van opperkamerheer werden
Sommigedaarvan zjn doorgravuresalgemeen opgrdragen.
bekend geworden.Hj wordt vooral ln eere Flgaro is eene dramatische Egllur, die
FehoudendoordeRomantischeschool.Beroemd Omstreeks hetJaar1785heteerstdoorBeaw
ls vooral een altaarblad, de pKrooning van
Maria'' voorstellend en in het Louvre aanNFezig.
l?ife is een van demeestbevolkteen rjkste
graafschappen van Schotland.Hetligt aan de
kust der ltoordzee tusschen de Forth-en de
Clyde-baai, grenst ten westen aan de graafgchappen Perth,Kinross en Clackm annan,en

mareltais in den rBarbier de Seville'' en in
het pMariage de Figaro''ten tooneele is geveerd.Deze stukken,waarin desluw e Fiyaro
eerst a1s barbier en vervolgensals kam erdie-

naardehoofdrolspeelt,werden inFrankrjks
hoofdstadmetgrootenbjvalOntvangen.M ozart,
TtzFtszFlb enR ossinihebben erberoem deopera's
op gegrond. Sedert dien tjd geeft men aan

teltopruim 24(
n geogr.mjlenOmstreeks155000 den naam I''iyaro de beteekenis van een listig
inwoners-lletbehoortgrootendeelstotdeSchot- en behendig mensch.
scheLaaglanden.Slechtshetnoordwesteljkge- Figuéras is eene stad en vesting in de
deelte is eene afwisseling van bergen en heu- Spaansche provincie Gerona in Catalonië, 5

FIGUZRAS-FIGUUR.
geogr.mjlvan Geronaen 3 van deFransche
grenzen.Zj ligt aan den grooten weg naar
Frankrjk in eene breede dalvlaktemetoot
'
ten oljfgaarden.Erzjnnaauwe,donkerestraten,2kloosters,eenefraajehoofdkerk,el
zz.,
benevens ruim 10000 inwoners. D e groote
citadel (Castillo de San-Fernando), Op eene
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men mensnraal- ofjyuraal-gezany. In den
nieuweren tjd verstaatmengewoonljk onder

dit woord die soort van muziek ofyezang,

waarin de melodie sterk versierd ls met
flguren,of waarin tegenover eene eenvoudige
uit enxilinoten bestaande melodie het accompagnementvan een instrumentdeiguren aanhoogte gelegen, is in het midden der 18de brengt;hettegenovergestelde van ûguraal-geeeuw onder Ferdinand V1 gebouwd en kan zang is dan hetdoor eenvoud en plegtigheid
eene bezetting van 16000 m anmet500paarden zich kenmerkende koraal, en de eenvoudige
en de noodige levensmiddelen bevatten.Zj melodie voor eéne solostem met even eenvouwordt voor de sterltste vesting van Spanje dige begeleiding.
gehouden, doch werd in de oorlogen tegen
Figuranten noemt men in hetballetde

deFranschen bjherhalingnu eensdoordeze, personen,die groepsgewjsdansen en alshet
ware t0t achtergrond dienen van de s0l0dan wederdoordeSpanjaarden veroverd.
Figuéroa (Francesco de),een der meest- dansers, - voorts in tooneelstukken zulke
beroemde Spaansche dichters der 16deeeuw , personen,die nietbehoeven te spreken m M r
geboren omstreeks hetJaar 1540 te Alcala de enkeldienen 0m de groepen aan te vullen.

lra)noemtmen de uitwendige
Henares,bezochtdetlniversiteitzjnergeboor- Figuur (figt
teplaats en begaf zich voorts als krjgsman gedaante,welkemen bj elkebegrensderuimte
met het Spaansche leger naar Italië, waar opmerkt,zoowelbjvlakken alsbjligchamen.
hj zich metzooveeljver op de dichtkunst Deigurenderdanskunstnoemtmendeljnen,
toelegde,dathj den lauwerkransen den bj- waarlangs de dansers zich bewegen.De beelnaam rDegoddeljke''verwierf.Daarhjwegens dende kunst gebruikt het woord iguur gezjn letterkundigenroem en zjn beschaafden woonljk van demenscheljkegestalten.
Omgang voor eenderuitstekendstemannenvan
Tn Oneigenljken zin spreektmen van redezjn tjdgehouden werd,Ontving hj van d0n Jwzlt
v/ù:(rhetorische)flguren,en men bedoelt
Carlost'clzrtw/zl,eerstenhertogran Terrtzzkprt:, daarmede sommige taalvormen, waarin een
de uitnoodiging,om hem in 1579 naarVlaan- redenaar of'sprekerzjnedenkbeelden en gederen te vergezellen.Vermoedeljk heeft hj waarwordingen mededeelt. Zinnebeeldige of

dââr slechts korten tjd vertoefd.De laatste iguurljke uitdrukkingen vindt men in elke
Jaren van zjn leven bragthj doorinzjnege- taal. Trouwens zj zjn eene behoefte voor
boortestad,enhjoverleedaldaaromstreekshet dengene,die de voorstellingen eenerlevendige

Jaar 1620.Uit Overmaatvan zediyheid deed verbeeldipg, de gewaarwordingen van een
hj kortvöör zt
jn dood alzjnegedlchtenver- bewogen gemoed aansehouweljk en tastbaar
branden. Intusschen waren er afschriften van wi1maken voorzjnehoorders.Zj zjn echter

sommige in hetbezitzjnervriendengebleven, in de onderscheidene talen zeer verschillend
en deze werden het eerst openbaar gem aaltt en dragen nietweini
g bj t0theteigenaardiqe
door d0n Izltis Tribaldos de Toledo in 1625. van den stjl.Gewoûnljk verdeeltmen zeln
Later werden zj bj herhaling gedrukt.Zj zulke, die het hoofddenkbeeld van den zin
bestaan uit sonnetten:canzonen?elegieën en

onaangeroerd laten, m aar dit doen tlitkom en

hetberoemdeherdersdlchtrrirsi''.Hj dichtte
even gemakkeljk in het Italiaansch als in
het Spaansch. - N0g vinden wi
j vermeld
Cristorals'
zltvdzdeFùzllroc,Spaanschdichter,
die in hetlaatst der 16de eeuw te Valladolid
geboren werd.Hj leverde eene vertaling'van

door eene wjziging der bjzaken,

en in

zoodanige, die het hoofddenkbeeld door een

gewrochtderverbeelding vervangen.Deflqtlren van eerstgenoemde soort zjn gedeelteljk

van taalktlndigen aard en Omvatten hetepithe-

t0n,deémphasis, herhaling,deelligs,het

den opastor fido'' van G'
ttarini,- een her- asyndeton,hetpolysyndeton:de annomlnatie,
derroman ,,La constante Amarilis, prosas y de allitteratie en hetonom atopepoiën,en be-

versos (1609! 3de uitgave,1781)'',- en het staan gedeelteljk in eene wjziging van den

geschiedkundlg werk rllechos de1 marques gedacthtengang in de vraag, de apostrophe,

Don Garcia Hurtado de Mcndoza (1613)1',een t
len litroep, het voorbetld,de geljkenis,de
vergeljking,(
1e periphrase?deantithesis,de
epanorthosls, de gradatie,de hyperbool,enz.
Figuraal-gezang. De oorspronkeljke, De figuurdertweede soortnoem tm engew oonruwe vorm van zingen,waarbj e'énstemmig ljk tropen ofoverdragteljkezegswjzen.Hierverhaal van den oorlog m et de Araucanen
bevattend.

eene m elodie ten gehoore werd gebragt,be- t0e behooren de metonymie? de synécdoche,

staande uitnoten van Onbegaalden dtlur,dtls (
1e metaphoor,depersoniflcatie,dealléyorie,
zonder tact Of maatverdcellng, werd in de
12de eetlw ! vooral door de werken van
Franco 'tlczlKeltlen,ontwikkeld t0teen tw eestemmig gezang?waarbj aan de verschillende
noten verschil ln dutlr werd toegekend.D e
tweede stem , de diseant, diende t0t begeleiding van deeerste:zj gafeen deeldermelodie, tOt iguren om gearbeid, vaak terug;en
z0($ ontstond het contrapltttt. Deze nieuw e

enz.Reeds de otlden maakten onderscheldtus-

schen igtlren van de uitdrukking (van den

vorm) en van degedachte (van den inhoud),
hoewelbeidemoejeljktescheidenzjn.Later
verdeelde men de fiyuren naar het doeldes
redenaars in overtulgende en hartstogtwek-

kende (demonstratieve en pathétische).De
leer der redekunstige iguren bj de Grieken
werd behandeld door Hermôyenes,Herodlanus
wjze van bearbeiding der zangmuziek noemde en Tibgri'
tts, en bj de Romeinen doorRntili'
tts
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I-pgœ,2giIJ Romanusen JIJI.
:R'
wsniant
us.
Eene volledige verzameling van Grieksche en
Latjnschefguren werd geleverd doorErnenti

Fijnheid,zieMetaal,Ayz
lf.
Fijnje.Onderdezen naam vermeldenwj:
Wybo F'
i##,een Nederlandsch Staatsman.

slag, dubbelvoorslag, dubbelslag, en triller;
van karmoniseken aard,hetarpeggio.DeEguren
worden ot'door den componist aangebragt,ot'
door hem, die het'muziekstuk voordraagt,

der Oost-lndische Zaken en voorzitter van
het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Repu-

in zjn rLexicon technologieum Graecae et Deze, een zoon van Doopsgezinde Ouders!
Latipa: Rhetoricae(1795- 1797,2 d1n)''.
werd geboren te Zwolle den 24stenJanuarj
Flguur (Eene)in demuziek iseenegroep 1750, verwierf den graad van meester in
van toonen,die0m.een hoofdtoon oftusschen devrjekunsten en doctorin de wjsbegeerte
den
eenen hoofdtoon en den anderen geyl
aatst en werd voorts Opgeleid t0t predikant.Nadat
*
1S. Het aantal en de verscheidenheld der hj eeni
gen tjd depredikdienstwaargenomen
fguren is oneindig.Eenige der hoofdfguren had bj deDoopsgezindegemeente teDevenTvorden om haar bjzonder karakter veelal ter,nam hj zjn ontslag,om zich tewjden
door de toonzetters gebruiktt0t versiering en aan de staatkundige gebeurtenissen van zjn
tot verhooging van het gewenschteeFed.De tjd.Hj schreefdepDelftschehistorischeC0usmaak van hetyubliek - demode- bepaalt rant'',werd in 1787 secretaris van de Geconmede het gebrulk van deze of gene soortvan stitueerden te Delft en behoorde er t0t de
fyuur.De meest bekende fguren van rltyt- jverigste Patrintten.BjdekomstderPruissen
vldckp aard zjn: de triolen,quintolen en nam hj devlugten bleefvan 1787t0t1795
septimolen, het tromolo,staccato, legato en in ballingschap.Na deOmwentelingvanlaatstde syncope;van melodisehen aard, de voor- genoemd jaar werd hj 1id van hetbestuur
bliek.Bj de omwenteling van 1798 ontkwam
hj met Vreedeaan hetgevaarvan doorDaen-

uit rigen bewegingin demelodieingeweven. delsgevangen genomen te worden,maar zond
Fkne (Passchier de), een Nederlandsch uitzjneballingschapaanhettoenmaligBestuur
godgeleerde, geboren te Leiden den 3lsten eengeschrift,waarinhjzichbereidverklaarde,
Januarj 1588,wasaanvankeljk bestemdvoor Om zich te verantwoorden Jegens hetvolkj
het vak der lakenbereiding,d0($h openbaarde dat hem zoolangen tjd zjn vertrouwen had
weldra grooten lust in de sttldie der godge- geschonken.Inmiddelskeerdehj naar'
sHage
leerdheid.Nadat hj - vooralo0k Onderde terug en werd aldaar in hechtenis genomen.
leiding van den Rem onstrantschgezinden pre- Terwjlmen ern0goverberaadslaagde,door
dikantAdriaan 114 der Wnrr:- in zjnege- welken regterhj gehoord zOu worden,werd
boortestad zich daaraan gewjd had,werd hj er door de bemoejing van den Franschen
predikant te Jaarsveld,waarhj xustgenoot gezant eene algemeene am nestie verleend,
t0t in 1619.Toen werd hj wegensRemon- waarin ook I'
i
jnjedeelde,zoodathj terstond
strantschegevoelensinmoejeljkhedengewik- ontslagen werd.Na dien tjd bekommerdehj
keld.Hj weigerde aan deSynodete Leiden zich niet om staatszaken, maar hield zich
de onderteekening der geloofsregels en der bezig met de beoefening der letteren en der
acte van stilstand,waarna ht
lvanzjnedienst wiskunde.Onder het beqtuur van den raadontzet en naar 'sHage opgeroepen werd.Hj pensionaris Sehimmelpenn%nek en van koning
bleef intusschen in het land en predikte hier Lodewl
jk lonaparte was hj directeur der
en daarin hetgeheim onder allerlei verm om- Staats- en Koninkljke Courant en overleed
mingen, vooral te Zoetermeer, Bleiswjk, in die betrekking te Am sterdam op den zden
Zevenhuizen en Gouda.In 1621toefde hj te October 1809.Hj waseen bekwaam enwerkLeiden,in 1622 te Gouda,in 1623teKampen zaam man en schreet'een nBeknopttjdrekenen te Dockum,en bj hethouden eenerleer- kundig begrip der algemeene geschiedenis
redeteRotterdam ontsnapte hj ternaauwer- (1783)''.
nood aan de handen van den schoutD'
ullaert.
.M F.F'
qnje of F#-/e'
van Sclrer#cy een
OnderprinsFrederik A d
'z
?t
srik verminderde de zoon van den voorgaande.D eze, de oudste
hevigheid der Remonstrantenvervolging, en en eerste élève bj het corps ingenieurs van
Passchier predikte te 'sHage, vestigde zich

den Nederlandschen W aterstaat,werd in1814

in1629teLeiden en verkondigdezjnebegin- cadet en in 1817 aspirant-ingenieur van den
selen in de dorpen rondom dezestad.Meermalen werdhjdoorden schoutBondtm etgevaar
bedreigdjdoch telkensOntkwam hj aan diens
handen.00k begat'hj zich naar Briellejwaar
men zjne tegenwoordigheid verlangde, vervolgens naar Rotterdam,en in 1633 alsvast

W aterstaat en der Publieke werken,en zag
zich toegevoegd aan den hoofdingenieurvan

het8stedistrict(Groningen en Drenthe).Hier
hield hj zich bezig met hetontwerpen van
wegen, met een plan om de spilsluizen te
Groningen door schuiven te kunnen openen
en sluiten,om hetReitdiep afte sluiten,Om

pxedikant naar Haarlem , waar hj eindeljk
de voormaligerustzag terugkeeren.Metjver den Finsterwolder polder in te djken enz.
behartigde hj de belangen derRemonstrant- Nadat hj in 1819 naar Arnhem verplaatst
sche Broederschap,deed t0tin 1659 geregeld was,werd hj in 1824 ingenieur 2deklasse
dienst, doch w erd in 1660 w egensverzwak- en belast'met de rjksdienst in Luxemburg,
king zjner oogen door een hul
ppredikerbj- terwjl hj vervolgens naar Gelderland teruggestaan.Hd overleed in 1667.Hpheefteene keerde, en er zich wjdde aan het opnemen
lange reeks van pTractaten''in het licht ge- en peilen van de Neder-Rjn en de Lek,alsgeven,die verzameld en bj herhalinggedrukt mede aan hetherstellen der rivierdoorbraken
van 1827.Hj bragt rapporten uitoververzjn.
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schillende onderwerjen,werd in 1830 naar huid en zeteltmeestal aan den toy van den
Utrecht verplaatst,ln 1834 t0tingenieur lste
klasse benoemd, bemoeide zich met Onderscheidene w aterwerken, en diende in 1840
een ontwerp in t0t verbetering dtar waterloo-

vinger;de pjn ishevig en tehevlgernaarmatede htlid dikkeris.Bj den derdengraad
is de ontsteking in de peesscheden van den
vinger; de pjn en de zwelling verspreiden

zing van alde poldersbj Njmegen en inhet zich over de hand en den arm,en erontstaan

land van W aal en Maas.De uitvoering werd veelalkoortsen.De etter tastnietzelden het
in 1843 door eene commissie beproefd enwèl beenvlies en het been aan,en dan heeftmen

door middel van hetstelsel van .
Fjih)
'
e,na- fljtvan den 4dengraad,waarbj beenvliesen
meljk meteene dubbelwerkende persbuist0t been ontstoken zjn.Hierbj isveelaldezwelopvoer van water uitde polders.De uitkomst ling hetgeringst,doch de pjn hethevigst.
voldeed dââr en elders aan het oogmerk.ln
De Oorzaken van fijtzjn somsonbekend;
1841 onderscheidde hj zich bj de rivier-cor- veelal ontstaat zj èoor verwonding met
respondentie doorbj Tielden djk dooreene naalden en spelden,doorsplinters,kneuzing,
noodkeering teredden,- 'tgeen hem deorde verbranding,enz.De meestebeterschapgeven
bezorgde van den Nederlandschen Leeuw.
althans bj de laatste 2 graden - diepe
In 1844 zag I'
î
jnjezjneverhandeling Over insnjdingen,- hetverwjderenvansplinters,
het droogmaken van de Haarlemmermeer z00 er aanwezig zjn,- en hetaanwenden
bepaaldeljk over de werktuigen t0tuit- Fiwa
lanm
rmrér
pa
n. er dezen naam vermelpompen van het water - door de Holland- van
ip
.peOnd
scheMaatschappjvanWetenschappenteHaar- den wI
)-:
Gaëtano FlJJ4./Jri, een uitstekend Ita1em met goud bekroond.In 1845 werdhj
Feraadpleegd overden aanlegvan eenkanaal liaansch schrjveren wjsgeer.Hj werdgeboln Hongarje,waarover hj,na e0n behoor- ren te Napels den 18den Augustus 1752 uit
1jk onderzoek Op deplaatszelve?eenbelang- een oud, van de Noormannen afstam mend
rjk rapportuitbragt.Desreljksrlep menztl
'n geslacht en was de derde zoon van prins
bjstand in tot verbeterlng van de Theiss. Caesare d'.z#.rïtzoz:llt?en van M ariana #ï a% onOok werd in 1847 zjn advies ingewonnen ït
zlfo,hextogin van F'
rtw/lïfo.op zjn14dejaar
door burgemeester en wethouders van Njme- trad hj in krjgsdienst, maar nam weldra
gen over den a'anleg van eene haven aan de zjn ontslag,wjddt)zich aan debeoefening
W aal.
der wetenschap en werd advocaat..Zjne uitIn 1849,na het schrjven eener brochnre gebreide kennis en ztjne meer dan gewûne
over den toestand van N ederland in betrek- welsprekendhei
dbezorgdenhem yrootenbjval,
kingt0tzjn handel,landbouw ennjverheid, en de verdediging der hervormlngen,w elke
w erd deze werkzamem an belastm etdedienst Tanueci, eerste minister van Napels, wilde
van hoofd-ingenieur in de provine,
ie Utrecht invoeren,verschafte hem de gtm stvan dezen
en vervolgens deinitiefalszoodanig benoemd staatsman.W eldra bekleedde Filangilri aan-

in het 6dedistrict(Noord-Brabant),waarhj zienljke waardigheden aan hetHof,doch hj
zich bemoeide met den aanleg van een uit- bleefgetrouw aan zjnegeliefkoosde studiën.
wateringskanaalvan Grave naar de Amer.In Zjne denkbeelden Omtrentde wetgevinglegde
1852 werd hj hoofd-ingenieur lste klasse,en h!jnederinhetuitmtmtendwerk nLasc,ienza
in 1856behaaldehj bi
.
ldellollandscheMaat- della legislazione (1781- 1788,8 dln,enlater
schappj van W etenschappen nogmaals de btiherhaling,voorzienvanaanteekenlngenvan
gouden medailledoorzjn ontwergvanverbe- Bevq'amin Cozld/Jw/)''. Dit geschrift baarde in
tering der w aterlossing der Slngellanden, geheel Europa groot opzien, en de schrjver
waarna htjin 1857 t0tinspecteur en in 1866 werd opzjn 28stejaaronderdem eestberoemde
t0t hoofd-inspecteur van den w aterstaat be- regtsgeleerden gerekend.D e hooge adelen de
noemd werd. Hj is lid van de Hollandsche geesteljkheid wisten echter,nahetvexschjnen
Maatschappj van W etenschappen, van het van het vierde deel,een besluituittelokken
Bataafsch Genootschap van proefondervinde- (6 December 1784), waarbj zjn boek een
ljke natuurkunde,van het Utrechtsch Ge- oproerstichtend en goddeloos geschrift werd
nootschap van K unsten en W etenschappen,en verklaard.I'ilaneqil
riwerdhierdoornietafgesedert 1813 van het W iskundig Genootschap schrikt,maarzetteztjnarbeidvoort,enkonlng
nEen onverm oeidearbeidkomtallesteboven'', Ferdinand 1V benoem de hem in 1787 tot
dat hem in 1870 t0t buitengew oon lid van inantie-raad.Hj overleed echter reeds den
verdienstebenoemde.Voortsishj nogridder zlstenJulj 1788,nietzondervelervermoeden,
van den Rooden Adelaar3de klasse.

dat hem van wege den m inister A oton vergif

zouzjntoegediend.
Fk
F
-nstraal,zieEri
geron.
ut (panaritium ,Onychia,paronychia)of
Carlo FïJtZZwJJ'
S ,prinsran dcfrïcnoen her-

vingerlid-ontsteking is eene ongesteldheid,die

t0g van Ttrtvzzlù tz,den oudsten zoon van den

zich openbaartin pjn,hitte,roodheid,zwel- voorgaande.Hj werd geboren den lodenMei
ling en spanning van lletaangedane vinger- 1784 te La Cava bj Salerno,koesterde van
lid. Men onderseheidtvier verschillende gra- #
iong af den wensch,om zich aan de krjqsden van fi
:
jt.Bj den eersten is de ontsteking dienst te wjden en legde zich hoofdzakelpk
onmiddelljk onder de Opperhuid gelegen;de t0e op de wiskunde.In 1799 begafhj zich
pjn isniethevig en gaatsyoedig Overin de naar Frankrjk en werd erop lastvan den

afscheidinr eener etterachtlge stof.Bj den Eersten ConsulOpdemilitaireschoolgeplaatst,
tweeden llgt de ontsteking dieper onder de

waar hj het tweede Jaar den eersten prjs
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n 9den octoberwerdhjt'
otstadhoudervan
v00r deexactewetenschaypenverwierfen t0t De
oëcier benoemd werd btlde33stehalvebri- het eiland benoemd,en in weerwilvan vele
gade.Met ditcorps volbragthj zjne eerste
5 veldtogten en streed bj Austerlitz.In 1806
bj het Na/olitaansche leger geplaatst, nam
hj alskapltein van den generalen stafOnder

tegenw erking gelukte het hem t een besttlur
t0tstand te brengen,dateen bezadigdenmiddenweg bewandelde en een gunstigen invloed
had op de w elvaart der bevolking.D och de
rigting,doorI'erdinand11 sedert1848gevolgd,

Massêna deelaan de belegering van Gaéta en
streed in Calabrië tegen de Engelschen en Si- en de hierdoorOntstaande tweesyalttt
lsschen
cilianen.In 1808 volgde hj koning Joseplt Y lanyiér; en den eersten minlster Cassisi

naar S/anje,waarhj diendeonder Soulten gavenaanleiding,dateerstgenoemdeinJanuarj
bj Napoleon.Een duëlmetdenCorsicaanschen 1852 zjn betrekking nederlegde.DeKoning

generaalI'
raneeselti,die zich beleedigende tlit- Overleed den 21aten Mei 1859, en Frans 11
drukkingen veroorloofd had omtrentde Napo- belastte I'
ilanyilri methet voorzitterschap in
litanen,wasOorzaak,dathj naarzjnvader- den ministerraad en met de portefeuille van
land verwezen werd, waar Joacltim A'lfz'cf 00rl0g.W eldraechtermoestNapelsbezwjken
hem bi
J* zich hield zoolang hj koning bleef. voor den éenheidbevorderenden invloed van
Met dezen vorst nam hj deelaan de groote Piémont. Den 16den Maart 1860 nam Iïlanveldtogten,ruktemethem voorwaartst0tM0s- ./JH zjn ontslag,en den lodenMeidaaraankou, en Tvas raaréchal de camp en adjudant- volgende landde Garibaldi bj Marsala.Aangeneraal, toen Afurat den noodl
d door dezen dictator de dotatie
ottiren strjd stondsilwer
angilri op Sicilië verbeurd verklaard.
tegen Oostenrjk aanvaardde. H et ultstekend van I'
plan van I'ilanyilrit den 19den Maart in een Laatstgenoem de begaf zich na den valvan
krjgsraad te Anconavoorgesteld,nameljkom het Napqlitaansche vorstenhuis naar Toscana,
Venetië doormiddeldexvlootteOverrompelen, en overleed te Portico den 14den Octûber
terwjlM '
ttratmetdebeschikbaretroepenmet 1867.
versnelden m arsch over de Po m oesttrekken,
Filet iseen Fransch woord,datnet(visch-

voordat hetKeizerljk leger zich vereenigen net)beteekent.Hetisdenaam vanfl
jnklAoopk0n, w erd door de generaals Caraseosa en
Coletta afgekeurd en verworpen. Terstond
daarna nam de veldtogt een aanvang meteen
aanval op.Cesena, Om den zosten Mei met
de overeenkomst van Casalanza te eindigen.

werk, t0tde dames-handw erken behoorende,
voorts in de boekdrukkunstdie van dikke

-

ljnen, welke Op titelsen t0tafscheiding van

hoofdstukken te pas komen,aan weêrskanten
dun ofpuntig aioopen,meestop nompareille-

Den 4den AprilwerdI'
ilangilribj den Over- corpusgegoten zjn en van 11/at0t28mediatogt over de door B ianehi verdedigde brug nen Opklimmen,- daarnabj deboekbinderj
over de Panaro en bj het aanvoeren der die van ljnvormige versieringen op den rug
stormkolonne tegen desterkverschanste positie

der banden,w elke m et fletstempels worden

des vjands de enkelverpletterd,zoodatzjn aangebmgt, - en eindeljk in deFransche
ééne voet later verlamd bleef.Op hetslagveld kookkunst strooken pikant toebereid vleesch
zag hj zich benoemd t0t luitenant-generaal (fllet de boeuf, filet de veau), welke in de
en bleefook na den val van M '
ttratin dienst gaarkeukens te Parjs niette versmaden zjn.
a1s inspecteur-generaal derinfanterie,zonder

Filiaal is een woord,datgebruiktwordt

evenwel, zooals zjne overige strjc
lmakkers
uit den tjd van Napoleon,hetvertrouwender
regéringtegenieten.ln 1821volbragthj Onder
Caraseosa een veldtogt in de Abruzzen,en
na dien tjd bleef hj tot 1848 bt
liten dienst,
terwjlhj zich bezig hield metwetenschapeljke sttldiën, reizen en het bestuur der
Ilzerfabrieken van Satriano. Toen in den
zomer van laatstgenoemd Jaar I'
erdinand 11

valz eene betrekking,welke overeenkom tmet

t0teene expeditie naar Sicilië besloot, werd
Filanvqilri door de openbare meening aangewezen als de eenige persoon? die deze
zaak t0t een goed einde zotlkunnen brengen.

die van een kind t0t zjne moeder.Men bezigt het veelal van instellingen en corpora-

ties,en spreektb.v.vanjliaal-bank,jliaalt
/dzzîedz?/d,Sliaalschool2enz.
Eene jliaalbank ls eene bj- of hulpbank, die niet Op zich zelf staat en voor
eigen rekeninr zaken doet en winsten beo

haalt, m aar dle Opgerigt is en Onderhouden
w ordt door eene hoofdbank ter uitbreiding
van hare zaken.De Nederlaudsehe Bank heeft

zulk eene filiaalinstelling in de Bjbank te
Rotterdam ? in hare agentsehappen in de

Hj werd dan ook den 29sten Augustus be- provinciale hoofdsteden, en in de correspon-

noem d t0t commandant der land- en zee- dentsehap/en Op de aanzienl
jkste handelsmagt,stak van Reggio Over de zeeëngte en plaatsen ln de provindën: - alles,volgens
veroverde den Tden Septem ber M essina na het voorschrit't der Bankwet van 22 Decem-

een strtjd van 48 uren.Daarnawerdhetvoort- ber 1863. Eene bloejende handelsinrigting
zetten derexpeditie - btliten zjn tootloen - ot'etalllissttmentvestigtt0truim erekraehtsontgeschorstt0t aan het volgende vooljaar,en wikkeling O()
k meermalen dergeljke iliaal-

toen alle pogingen tot verzoening tussehen instellingen Op andere plaatsen,dan waarhet
den Koning en hetBestuurvan Sicilië schip- hoofdkantoor van hethandelshuisisgeplaatst.

breuk leden,verliet ht9den 3ostenMaart1849

M essina en troltden 15denM eidaaraanvolgende

Filicaja (Vincenzo da), een Italiaansch

dichter, geboren te Florence den 3osten Dete Palermo binnen.Hetgevecht btjTanrmina cem ber 1642?bezong reedsvroeg in canzonen
en de verovering van Catania warellde be- zjnebemindc,diehem doordendf
lodontrukt

lanr jkstegebeurtenissen van dezen veldtogt. werd.Daarna trad hj in hethuweljk met
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Anna,eene dochter van den senator Capponi. vader.Hj werd een dervoortreleljkstehis-

Op zjn buitenverbljf vervaardigde hj vele torieschilders van zjn tjd en vergezelde zjn
gedichtent die hj aanvankeljk slechts aan lecrmeester naar Rome, olu hem bj hetbeeenige vertrouwde vrienden nlededeelde,doeh schilderen der Sixtjnsche kagèlbehul
pzaam
lekerk van
zjne roden'
'op deoverwiuning OpdeTurken, fe wezen. 00k versierde hj lu (
in 1684 te Florence gedrtll
tt,bezorgden hel
zl Sta Maria-sopra-Alinerva de kapêl-caratà.Na

grooten roem , zonder eehter zjne n0g al zjn terugkeer uit Rome schilderde hj in de

bekrom pene om standigheden te verbeteren.
W eldra echter benoemde Cltristina,koningin
van Zweden) hem t0t 1id van de door haar
te Rome gestichte Académie.Later droeg de
Groothertogvan Florence hem de betrekking
op van senator en van gouvernementssecretaris,eerst te Volterra tln later te Pisa.Op ge-

vorderden leeftjd werdhjin rotlw gedompeld
doorhetverliesvan eenigen zjnerkinderen,
waarna hj zich vooralbjgodsdienstigeonderwerpen bepaalde.Hj hield zich bezig met
00ne ui
tgavezjnergezamenljkewerken,toen
de dood hem op den 24sten September 1707
verraste. Zj zjn toen dool*zjn zoon S
.oi
pio
en vervolgens bj herhaling onder den tltel
Poesie Toscane''in het liehtgezonden.

kerk van Sta Maria-novella de geschiedenis

van de apostelen Joltannesen Philbpns.Zjn

fraaiste schilderstuk bevindt zich in de Badia
te Florence; het geeft eene voorstelling van

den heiligen pernavdns,dietegen den avond
vöôr zjn klooster (
loor een bozoek van de

Heilige M aagd met een stoet van engelen
wordt verrast.O0k te Berljn heettmen 0nderscheidene stukken van dezen kunstenaar.

Filippus, zie Philippus.
Filix, zie Varens.

Fillm ore (Millard), 13de president der

Vereenigde Staten van Noord-Amerika,geboren te Summer-Hillin hetCounty Cayuga in

den Staat New-York den Tdeu Januarj 1800,
was de zoon van een kleinen landbouwer en

Filigrainwerk of goud- en zilrerdraad- werd op zjn 15de jaarte Livingston-county
werk,vroeger 00k in ons Vaderland voor bj een kleermal
ter en vervolgens in zjne ge-

deOorjzerknoppen enz. inzwangtbestaat boorteplaats bj een wolkammer in de leer
uit zeer dun goud- Ot'zilverdraad, dat t0t gedaan.Eene openbare boekerj opende hier

allerlei smaakvolle flgtlrellgebogen en door- voor hem de gelegenheid olu zieh te ontwikeengestrengeld en daarnavastgesoldeerdw ordt. kelen. Toen hj 19 jaar 0ud was,kwam hj
Kunstzin, goede smaak en kunstvaardighpid i
n kennismetden regter Wood:en dezegaf
zjn dus onmisbare eigenst
shappen van den hem nietalleen den raad,maarOok denoodlge
goud- en zilverdraadw erkf'r.Vooralte Rome hulpmiddelen, om in de regten te studéren.
0n te Florencew erd weleeruitmuntend draad- Na verloop van 2Jaar,gedurendewelkehj
werk vervaardigd.
tevenslessen gaf,Om zjnbegunstigerniette

Filippo Lippir een verdiensteljk Ttali- zeert0tlastte wezen,ginghjnaarBuffalo,

a'anseh schilder,geboren te Florence in 1812, waar hj zjne studie voortzotte, en in 1823

Ontvlugtteopl7-jarigenleettjduiteenklooster, werd hj doorhetgeregtshofteNew-Yorka1s
doch vielw eldra gedurende eene pleiziervaart advoeaattoegelaten.Hj vestigdezich eerstte
in de handen van zeeroovers,diehem inBar- Aurora en later te BuFalo. verwierf weldra
barje als slaaf verkoc,
hten.Reedshad hj er grooten roem a1s pleitbezorger: en w erd in
1'/u jaar doorgebragt? tf
lt
àn hj zjn meester 1828 lid van het 'Wetgevend Ligchaam.In

zoo juist geljkenflOp den muurportretteerde,
dat deze
'hem de vrjheid slt
honk.A'
Vatverder
van zjn levensloop verhaald wordt, is niet
veel anders dan een roman volliefdesavonturen, zoodat alleen de drang van zjn begunstiger Cosimotf:iM edioiin staatwas,om hem

naar palet en penseel tfl doen omzien. Hj
sticrfplotseljk,- naarmen vermeldt- aan
vergit', dat hem door een bloedvtlrwant van

zjne minnaresL'
ttcretia W'
?
,
r/ïwerd toegediend.
Aanvankeljk had hj zitth gevormd naar de
schilderstukken van M asaccio, later volgde

1833zag htjzitrhdoorNew-Yorkafkevaardigd
naar het Congrês, waar hj welis waar t0t
dem inclerheid btahoorde,m aar grooten invloed

verkreeg.Tn 1836 en 1841 werd hj herltozen
en daarna t0t lid benoemd van hetfinaneiëel
regéringscomité. Bj eene volgende verkiezing
wees hj de candidatuur van de hand, om
voflr zjne zaken te kunnen zûrgen?en vergaderde gedurende eene s-.j
ariyepraetjk een
voldoend vermogen.Nadathj ln 1847 de belangrjke betrekl
ting van controletlr der geldnliddelen in den Staat N ew -York aanvaard

hj den weg van zjn zinneljken aard, die had: werd hj in 1848, als eandidaat der
hem evenzeer t0t bevalligheid en teederheîd

Avhlgs, gekozen t0tviee-president der Repu-

a1s t0t onktlisehheid vervoerde.Zjn belanr- bliek, waarna de plotseljke dood van den

rjkst kunstgewroeht vormen de fkesco'
s In president Taylor (1850) llem Op den voorzitden dpm te Prato, de geschiedenis van den

terszetel plaatste D(? Republiek bevond zich

hpiligen Stqphanns, van Johat
lnes de Dooper
en van andere heiligon voorstellend. Eene
fraatle Madonl
la,het01
2bloemenrustendKind
aanbiddend, bevindt zlch in het Mtlséum te
Berltin.Ook heeftmenstukken vanzjnehand
in de kunstverzamelingen teParjs,teMiinchen enz.
Zjn zoon FiltàpénoZ@.
pi,geboren in 1416
en Overleden in 1505,genoot het onderwjs

alstoen in een hagcht
aljken toestand.Terwjl
de strjd tusschen lzet Nûorden en Zuiden
zich begon te Openbaren?reesdevraagOmtrent
de beschikking over de landen,in den M exi-

kaanschen oorlog verkregen.lletZuidenwilde
erdeslavernj lnvoeren,en hetNoordendeze
verbieden.EerstgenoemdekartjhadinCalholtn
en anderen vastberaden lelders,terwjllaatstgenoem de alle leiding miste, nadat W ebster

van Sandro .
ft
?//ïeJ#, een leerling van zjn afvallig was geworden van z'
ljne vroegere ge-
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voelens. M llmoee, die W ebster t0t eersten
m inister benoemd had, liet zich tot halve
m aatregelen verleiden en strooide hierdoor de
zaden uit van den lateren burgeroorlog.V01gens het noodlottig compromis van 18 September 1850 werd Californië als een zelfstandigeStaatin de Unieopgenomen,dochNieuwMexico en Utah a1s territoriën toegelaten,

aangetast.Zulk een trechter isin;g.3voorge-

steld;de helling vanden wand aan zjn mond
moet 60O bedragen,omdatdaarbj hetpapier
het best bljft liggen. Aan dit laatste geeft
men eene ronde gedaante en vouwt hett0t

een regten hoek (;g. 1).Z00 verkrjgtmen

zonder hierbj eene bepaling te maken over

de slavenquaestie. Daarenboven bekrachtigde
hetcompromis de uitleverings-envervolgingswetmetbetrekking t0tvoortvlugtige slaven.
Het besttlurvanY llmoreonderscheiddezich,

r-7

evenals hj zelf,door uitwendigedeftigheid,
maar was afkeerig van doortastende maatregelen,zoodat de beslissing over belangrjke
zaken eigenljk doordeslavenhoudersgenomen
Fig-1.
w erd. Toch gunden deze hem niet eens de
eerderherkiezing,zoodathj den 4denMaart vier lagen papier, van welke men de bo1853 den voorzitterszetel verlaten moest. venste opligt, zoodat het geheel den vorm
Daarna volbragthj eene reis naar Europaj krjgt van een peperhuis, dat men in den
keerde in 1856 naar Am erika terug,en stelde
er zich nagenoeg zonder gevolg candidaat
voor het presidentschap.Na deze nederlaag,
vestigde hp zich teBuFalo,doch gafgedurende

trechter steekt. Om het doorloopen van het
vochtte bevorderen,brengtmen tusschen het

iltreerpapieren dentrechtereenglazenstaaf
je,
om alzoo eene opening te vormen,w aarlangs

denburgeroorloggeenerleibljk van sympathie de luchtkan ontsnappen.W anneer m en echter
een neêrslag geheel en al op het fllter wi1
voorde zaak derNoordeljkeStaten.

Filtréren is eenebewerking,welke dient verzamelen om het te kunnen wegen,dan
om troebele of onreine vloeistoFen helder te moetmen hetpapier glad in den trechterlegmaken of te zuiveren.Hiertoe gebruiktmen gen en hetdoorloopennietdoorzulkestaafjes
verschillende middelen, die alle daarin over- bevorderen. Men gebruikt het'iltreerpapier
eenkomen, datzj vaste zeltbtandigheden zjn 00k wel in geplooiden of gevouwen vorm ,
van poreusen aard, waarin de doorzjpelende omdat het daarin grooter oppervlakte aanvloeistof hare onreinheden achterlaat. Het biedt aan het vocht. Op welke wjze men

sprsekt van zelf,datdie zelfstandigheden niet aanhetiltreerpapierdie ploojen geeft,bljkt
oplosbaar moeten wezen in deze vloeistof. voldoende uit de fguren 2 en 3.M en vouwt
M en gebruikter00k w elin denvorm vanpoe- nameljk een cirkelvormig stuk dubbel,z00-

dat het een halven cirkel vormt, waarna
men hetn0g viermaalvouw t,zoodatde afdeelingen 8 cirkelsectoren uitmaken.Daarnadeelt
men die sectoren weder doormidden,en w el
geplaatste lagen bestaan hoofdzakeljk uitdiem door k op A te leggen, waardûor de sed or
ljke k00lofkiezel.Beenzwartwordtvooral # o k in 2 kleinere wordt gesplitst. Zo0 gaat
veel gebruikt voor de iltreertoestellen der nlen voortnaarg enJ t0te,Bzaarna raen bj
suikerraënaderjen, daar het alle gekleurde a begint en langs b,c en d t0te voortgaat,
organische stoFen opneem ten tevenssomm ige daarbj zorgendedatdekanten dezerploojen
gasvormige,kwaljkriekende zelfstandigheden in detegenovergestelde rigting loopen van de
absorbeert. Daar echter het beenzwart overbljfselen der kalkachtige beenderenzelfstand
,
digheid bevat, die in water oplossen,heeft
der,dat in lagen gelegd wordtin een vatmet
doorboorden bodem.Zulkeiltreertoestellenvan
hout, zink of steen bezigt men veelal tot
het zuiveren van drinkwater, en de daarin

menindenjongstenttidkunstmatigefiltreerkool

e

fltreertoestellen o0k zeer qoed lagen van

-

vervaardigd.Intusschen kan m en voor waterhoutskool, grof zand en klezel gebruiken.

waarbj ditlaatste deondersteplaatsinneemtj
W i1men vloeistoFen,dieniett0tdebjtende
behooren,vanmechanischebjmengselen zui-
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veren, dan gebruikt men vilten meestal;ltreerpapier. Goed iltreerpapier is geschikt,
om dun vloeibare stofen spoedig helder te eerstgevormde. Het papier, dat alzoo de ge-

maken. Bj sljmerire vloeistoFen kan men daante verkrtlgt van een waajer,wordtnu
het moejeljk gebrulken,omdatdaardoorde nogmaals sterk zam engeperst en daarna voor-

poriën w eldra verstopt w orden en de door- zigtig geopend en in den trechter gelegd,zoo-

zjpelïng eene belemnzering ondervindt. Men alswj in flg.3 aanschouwen.
Het is van belang het Eltreerpapier vôôr
plaatsthetdllnne,ongeljmdefiltreerpapierin
een glazen,porseleinenOfmetalenfiltreertrech- het gebraik metwaterte bevochtigen eneerst
ter;doch dem etalen m ag dan alleen gebezigd

daarna de vloeistof, die m en iltrer
'en wil,er

worden,wanneerhj nietdoorhetvochtwordt op te gieten. Daardoor tocll zet het papier
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uit en worden de poriën naauwer.Giet men
gemelde vloeistof Op hetdrooge papier,dan

soorten, die de geestdrift, den hartstogt,
dien de toonkunstenaarwenschte tevoorschjn
dringen ligt zelfstandigheden?voorverwjde- te roepen, ten t0p moeten voeren. Bekend
ring bestemd,in de nog te wjdeporiënen zjn de schooneinale's van M ozart's Opera's)
vooralvan de D0n Juan.''
Financiënj afgeleid van het Latjnsche

Snis,jtlatio, - eiyenljk einde

welken

naam meu in de mlddeleeuw en gafaan elke
s0m , die op een bepaalden dag aan de
schatkist m oest betaald worden - in Enge-

land heetn0g eenegeldboetejne- !omvatten de middelen,de ontvangsten en ultgaven,
die in de huishouding van Staatworden ontvangen en uitgegeven. Al wat in theorie en

practjk betrekking heet'
t Op dat deel der

staatszorg: alle staatsinstellingent collégiën
en ambtenaren,die met de ontvangst,hetbeheer en de besteding dier middelen belast of

daarbj betrokken zjn, vat men te zamen

onder den naam van hetSnaneiewezent de
staqtshmisltoudiny in engeren zin, vroeger in
Dllitschland, om dat de schatkist Kaqnmer genoemd werd, Kameralwe&en gehceten. Zooals

Fig 3.

bj de behandeling van den oorsprong der

belastingen is opgemerkt, werd in den be-

belemmeren hetdoorzjpelen.In hetalgemeen ginne,bj de n0g zeer geringe werkzaamheid

dient men vloeistoFen,voor iltratie bestemd, van destaatsmachi
ne,dehulpvan deburyer:
eerst wat te laten bezinken,opdatovermaat ingeroepen in den vorm vanpersoonljkedlenvan vaste bestandeelen het iltrêren niet0n- sten,zooals bjvoorbeeld dienstin hetlt
àger,
mogeljk make.O0k t0thuishoudeljkgebruik, het waarnemen om beurten van ambten en
bjvoorbeeld t0tfltréren van koëj oft0thet bedieningen, en z0o voorts. Voorzoover de
reinigen van troebelen wjnjkanmen filtreer. voor de zich uitbreidende staatsdienst benoopapier gebruiken. Scheikundigen geven de digde gelden nietmeer uitde privaatkas van
voorkeur aan iltreerpapier, dat een Juisten den vorst konden bestreden worden, w erd
graad van porpusheid en een kleinaschgehalte l
ater de gewoonte ingevoerd,om diemjddebezit. Zulk papier wordt vooralvervaardigd 1en van de burgers te vorderen in den vorm
te Fahlun en te Lesebo in Zweden. Aan van geld, in plaats van diensten in persoon.
de stof, door welke men iltreertygeeft men De werkkring van den Staat breidde zich

den naam van Slter. Men heeltook eene meer en meer uit:de behoetste aan stoFeljke
ijnkorrelige zandsteensoortt die den naam middelen,waarmeê hj zjnetaak moest v0l-

vanjltreersteen draagt,Omdatdezehetwater A'eeren werddringenderensteedsmeereischend:

doorlaat. W anneer men zulk een uitgeholden verschillende bronnen, waaruit die middelen
steen in een bak met water plaatst,en uit konden worden geput: werden Opgespoord:
de holte eene buis met eene kraan door het de inanciële nood leidde er zeltb vaak toe,
water en den wand van dien bak heenleidt, om ze,eensgevonden,o? de meestvreemddan heeft men eene uitmuntende fltreerma- soortipe wjze te exploiteren, ten einde t0t
chine voor reiniging van drinkwater. Eene voorzlening in dien nood te geraken. De
dergeljke kar 00kgemakkeljk schûongemaakt middelen t0t voorziening in de behoeften der
w orden.
taatshuishouding werden bjeengehaald op
Finale is het slot! de slottoon Ot'het slot- s
de m eestverschlllendewjzen zonderbepaald
accoord van een m uziekstuk. In meer uitge- systeem : a1s ze m aar verkregen werden,dan
breide beteekenis duidt m en m et dit Bzoord was m en tevreden en voor het Oogenblik gegewoonljk het laatstegedeelte,Ofdelaatste holpen:m en had er geeu begrip van,en lette
periode van een uitgebreid toonwerk aan, er dus niet veelop:dat de w jze van heëng
b.v. van eene symphonie,ofeene Opera.In en de bron,waarult men putte,van grooten
de opera heef't zelfs vaak elke acte hare invloed kunnen zjn op de meerdereOfmininale. De bew erking der flnale is voor den dere welvaart van het volk. Zooals in elke
componist een zeer moejeljk deelvan zjne huishouding,zflg komt het er o0k in de huistaak.Hj moet in het kortden hoofdinhoud houding van den Staat Op aan, dat m en in
van het geheele toonwerk - ofvan het af- de eerste plaats er op bedacht is, Om het
gew erkte deel- teruggeven:de indrukken, vereischte bedrag dermiddelen bjeen tebrendii,de hoordersvan devoorgedragengedeelten geP; vervolgens, dat men met zuinigheid en
ontvangen hebben,moeten w orden hernieuw d vljt de voorhanden middelen op de meest

en verlevendigd; de bjzondere toestanden, doelmatige en productieve wjze weettebe-

handelingenen gevoelensder opgetredenperso- steden:ln zoover bestaat er Overeenstemm ing
nena1s'twareweêraangestiptworden;vandaar in het beheer van de flnanciën van den Staat
eene snelafwissplende,treFendeojeenvolging en in die van elk anderOrganism evan eenigen
van tempo'sj m elodiën, m odulatièn en t00n- om vang, b. V. eene credietinstelling. Maar
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t0t het fnanciëel beheer van den Staat be- boven zjneuitgaven eenzekerkapitaalvorme,
hoort méér; kennis der staathuishoudkunde dit voor den Staat niet al
lqen geen pligt,
en der practische en theorétische staatkunde, maar zel
fs reen regt is;de Staatmag zlch
in '
tbjzondervertrouwdheid metdenaarden boven zjne lnkomsten geenebezittingen verhet karakter van de natie, van hare bron- schaFen, dan dezulke, die voor den goeden

nen van bestaan, de sgedale oorzaken van gang derstaatsdienstonontbeerljk zjn.W at
haren voor- of achtermtgang, van de 00rzaken, die hare welvaart kunnen bevorderen
of belemmeren, - in 'talgemeen zekere
politieke takt is daarvoor tevens onmisbaar.
M en lette vaak teveelopdieovereenstemming,

hier pligten regtis vool'den burger,isv00r
den Staat onregt.

De aanschaëny, '
tbeheer en 'tonderhoud

van zekere bezittlngen kunnen voordiedienst
vereischt worden; de Staat kan als eigenaar

zonder dat versehil in het 00y te houden, dezer yoederen in geheel privaatregteljke
w anneex men fnandëele spemaliteiten, die
hunne kennis verworven en geëxploiteerd

betrekklng komen metzjneingezetenen,b.v.
als m ede-eigenaar, als eigenaar van een na-

hadden bj het beheer eener bank ofandere burig erf, a1s kooper, huurder enz.; in al
eredietinstelling,aan hethoofd steldevan het deze verhoudingen staathj metdenparticubeheer derstaatsinanciën. Door zelkere spits- lierop eeneljn:geschiloverregten en pligvondigeloosheid en som migepractischegrepen ten in deze materiebehoorendoordengew onen
mogt het hun soms wel gelukken eene tjde- regter beslist te worden. W aar de Staata1s
ljkeruimtevan middelen aan deschatkistte publiek regteljk ligchaam bjdragen eischt,
bezorgen, meestal t0t dekking van ontstane
tekorten;zelden washetresultaatvan htlnne

dââr staat de beoordeeling van de regtmatigheid der heëng alleen aan hem ;met inacht-

bemoejingen,dat meten doorhettoenemen neming van de regelen der wet stelthj in

van de welvaart der natie 'slands Enanciën elk geval de hoegrootheid vast, en slechts,
zich mogten verheugen ineendtlurzamen bloei. als uiterste m iddel van verzet kan het den

De Staat moej de middelen,voorzjn be- schuldpligtige veroorloofd worden,om zjne
deze bezwaren tegen deheënq doorden regterte
bezitten nattlurljk juist zooveel minder)als laten beoordeelen.De wpze van heëng der
de Staathun ontneemt.Het maakt geen ver- middelen is ook van het hoogste belang.'tls
schil,ofdit dired reschiedtdool
-hetheFen nietvoldoend,datertjdeljk veelindeschatvan belastingen, of lndired door het aan- kist komt,onverschillig h0e:de hoofdregelsj
gaan van schulden:ofhetin werkinr bren- door Adam SZZ JA voor een goed belastinggen van ondernemlngen van njverheld,als stelselgesteld,toonen duideljk aan,dathet
d
e exploitatie van mjnen,berjwerken, en niet altjd waar is, dat al wat de burgers
andere domeinen - welk bedrpf even goed m issen ten voordeele van den fscus komt,
aan particulieren kan w orden overgelaten. en dat vermeerdering van lasten geljk
De werkzaamheid van den Staat berust 0p staatmetevenredigevermeerderingvanStaatshet nut V3n de geheele maatschappj: hj inkomsten,of,zooals men dat welpleegtuit
neemt eene taak op zich,die doorgeen ander te drukken, dat in belastingzaken twee maal
zoo goed kan volvoerd Aiorden: en daarin twee qeen vier i
s.Verderfeljk voorde welligt deregtsyrondvan zjne bevoegdheid,om vaart ls de leer, dat eene zekere ruimte in
zlch de noodlge middelen te verschafen.Maar de staatsqnanciën in elk gevalten voordeele
hierin ligt Ook de noodzakeljkheid opgesloten van de maatschappj komt,Omdatëe geheven
om zich t0t dat striktnoodige te beperken; sommen toch Ook weêr verteerd en aldus 0niedere penning , die van den burger geëischt derdebtlrgersverdeeldworden;debestrjding
staan noodig,halen van de burgers:

wordtboven dat striktnoodige bedrag,isonregtvaardig genomen. Dit beginsel leidt t0t
meer dan een practisch verschilin de qnaneiële huishouding van den Staaten dievaneen
particulier ofvan eene particuliere corporatie.

dier theorie vindt m en Onder de artikelen:
Kapitaal, W eeldeen Vertering. In deze eeuw

pasiserOntstaan eene eigenljkewetenschap

der inanciën, in 'tHoogduitsch, I'inanzwisé'ezzqçc/ztz
-/
f, die, voortbouwende Op de fllndaVoorbeiden ishetwenscheljk,zelfsnoodig, menten van destaathtlishoudlttlndeen van het

dat er overeen zekertjdsverloop,b.v.een staatsregt, een juistinzigtgeet'
tOmtrenthet
Jaar, eene beyrooting van de inkomsten en verband deronderdeelenvanhetfnandewezen,
uitgaven gem aakt worde.De particulier m oet alsmuntw ezen!dom einen)belastingen,papierde tering naarde nering zetten,enisderhalve geld,staatsleenlngen enz.,welke onderwerpen

genoodzaakt zjne uitgaven naar het bedrag vroerer slechtsstuksgewjzeuiteen bepaald,
zjner inkomsten te regelen. Niet alzoo de practlsch, eenzjdig standpunt behandeld en
Staat.Voorden Staat behoorteerstvastgesteld verklaard w aren,zonder genoegzaam acht te

Op hunnen onderlingen zam enhang en
te worden,welkeuitqaven noodzakeljk zjn, geven
auw e verwantschap met de algemeene Onten dit hanjt natuurlpk af van den Omvang na
der bemoejlngen,welke men t0tzjnetaak w ikkeling der welvaart.D e methet inancie-

brengt,en daarna gaatm en overt0thetvast- w ezen in betrekking staande staatsinstellingen
stellen der wjze,waarop devereischtemid- bevorderen niet zelve een of ander doelin
delen zullen kunnen w orden verkregen.E en den staatswerkkring, zooals b.v.de justitie
verder gevolg van het uitgesproken beginsel en het leger; zj werken indired daaraan
is,dat,h0e voortreFeljk hetènvoordenpar- mede, door aan de andere staatsorganen de
ticulier,èn voor het algemeen moge zjn,dat m iddelen t0t uitvoering te verschaFentevenelk burger zich uitzjne meerdereinkomsten als de voedingsorganen in het ligchaam de
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andere organen in staatstellen hunne functiën

verrjzen op een der toppen van den W aldbehoorljk te vervullen.Deinanciële kracht riicken.D e doorhem aangelegde en naar hem
van een Staat bepaalt dus grootendqels den genoemdewjnbergbjDresden,dieeenprachtig
omvang en de intensiteit der w erkzaam heid uitzigtverschaft?werd doorprins Albreclttrlzl
van de overige staatsinstellingen.In den m0- Prnissen aangekochten in een vorsteljk buidernen Staat behoorthet geheele fnanciewe- tenverbljf herschapen.Bj zjn dood is de
zen bj de wetgeregeld tezjn:Orde?juist- titel van Findlater uitgestorven,doch dievan

heid, Openbaarheid en naauwgezethelé zjn graaf Seaseld overgegaan op LewisAleœander
hoofddeugden vanelk inanciëelstelsel.Daarom

Grcwf,die methem t0t hetgeslachtder0gi1-

schrjfto0k onze Grondwetderegeling bj de '
t
l
ie.
sbehoorde,doch reeds in 1840 doorzjn
w et voor van de hoofdonderw erpen van het
inanciewezen; de belastingen, het muntwezen, de begrooting,staatsleeningen,de rekening en verantw oording der inkomsten enuitgaven moeten door eene wet worden vastgesteld. Het innen!het beheer en hetuitgeven
der staatsinancièn behoort t0t de taak der

broeder Francisopgevolgd werd,w ienszoon,
geboren in 1815,thans de 7de graaf van & 1-

jeldis.

Findöe, een eiland aan de kustvanN00rwegen, behoort t0t het ambt Stavanger,is

'/a
'E
k
n geogr.mjlgroot,entelt1500inwoners.
en heeft er het gedenkteeken en het graf
uitvderende magt in den Staat;in de consti- van den Noordschen held Tl
torsnn.

Fingal(Fin MacCoull,volgensdeIersehtutionêle Staten berustdie magt zooalsbj
ons bj den Koning. Hj heeflhetopper- Schotsche overlevering de vader van Ossian
bestuur over 'slands geldmiddelen. Om het (zie aldaar),leefde in de 3deeeuw na Chr.
veelomvattende van ditw erk iser eeneafzon- en was koning van Morven (Morbhein),een
derlt
jkeafdeelingvanlandsbestuurmedebelast; gew estvan hetoude Caledonië.M en verhaalt,
er bestaat ecn ministérie van Financiën,met dat hj zjn zetelhad te Selma,en dat deze

een M inister van dien naam aan hethoofd, plaats gelegen was in het da1Glenco in Ardie door zjne ambtenaren voor de naleving gyleshire. Overal vindt men in Schotland
der fnandële wetten w aakt,en in alles den en ook hier en daarin Terland- botlw vallen,
bloei der inanciën bevordert. llet hbogste die zjn naam dragen.O0k deFingalsgrotOp
administratieffnancieëlecollégieinonzen Staat het eiland StaFa is naar hem genoemd.Deze
is de Rckenkam er?die m et den M inister za- grot bezit wanden van basaltzuilen,die het

menwerkten op zjnehandelingentoeziet.Op gewelf dragen, en zjn bodem isterhoogte
de staatsbegrootinr komt een afzonderljk van 6 t0t3 Ned.elOnder zeewaterbedolven.
hoofdstuk voor,getlteld rFinanciën''.l)e zelf- De diepte der grotis 120 Ned.el;zj isbj
standige onderdeelen van den Staatraet een

den ingang 17 Ned.elbreed en aan heteinde

eigen werkkring,nameljk,deprovinciën,ge- 6 Ned. e1, terwjlhare hoogte daar 36 en
m eenten enw aterschapsbesturen,hebben hunne hier 23 Ned.elbedraagt.
eigene flnanciën,hun eigen beheer en hunne
Fingoe (De) is de naam van een tak van
daarop betrekkeljkeinstellingen:Juistditisde den KaFerstam in Zuid-Afrika.Zj geljken

hoofdkaraktertrek van hunneautonomie en het wegens ligchaamsbouw en gekroesd haar op
kenmerk van hunnen publiek regteljkenaard. de overige KaFers,maar hunne huid is veel
Findlater and Seafeld (James,graaf donkerder van kleur en zi
j zjn veelmeerge-

van), een many die zich jegenszjnetjdgenooten zeerverdiensteljk gemaaktheet
'
t,werd
gebûren in 1749 op het ouderljk kasteelte
Cullen aan de grenzen der Schotsche I100glanden.Hetgrootste gedeeltezjnerjeugdbragt
hj door op hetvasteland,voornameljk aan
de Hoven te Parjs, MTeenen,Berljn enBrusseljvertoefdedaarnageruimentjdinEngeland
en Schotland, en woonde na 1790 bj afwisseling te Frankfort,H am burg,Altenburg en

Dresden, alwaar hj den 5den October 1811
overleed.Volgens zjne beschikking werd hj
bj de kerk in hetdor? LoschwitzbjDresden
begraven. Zjne landelgendommen in en bj
Dresden vermaakte hj aan de tàmilie Y scher
aldaal-? en zjne uitgezochte boekerj werd

neigd totden arbeid.Oorspronkeljk Woonden
zj in Natal,maarwerden erdoordeZoeloeKaFers onderworpenengedeelteljk uitgeroeid.
De overigen zochten eene wjkplaatsbj den
Amacossa-stam ,doch zagenerzichveroordeeld
tot slavernj,waaruit zj bevrjd werden door
een invalder Britsche troepen in 1837 in het

land der Amacossa. Na dien tjd wonen zj

ten getale van 15000 Op Britsch gebied,waar

zj in de steden aan de kust als sjouwerlieden en in het binnenland als herders en
houthakkers uitmuntende diensten bewjzen.
In den ool'log derEngelschen tegendenAm a-

cossa-stam (1851), waren zj trouwe bondgenooten van hunnebevrjders.
Finiguèrra (Maso,eigenljk Tommasodi),

aangekochtdoor graat'Th'ltn in Tetschen.Met een beroem d beeldhouwer en kunstenaar in
eenzonderlingkarakterverbondhjveelschran- het bewerken van goud,aan w ien somm igen
derheid,kennis en smaak,en in zjnewoning zeltb de uitvinding van het gravéren in koper
vond men steeds een uitgezoehten kring van toeschrjven, woonde te Florenee Omstreeks
h lentvolle mannen en vrouwenuitelkenstand. het midden der 15de eeuw en was een leerUitgewekenen onderstellnde hj op eene onbe- ling van Lorenzo G1ï??p'rfï? onder wlens lei-

krompene wjze.Te Teplitz stichtte hj met ding hj waarsehjnljk heeftmedegewerkttOt
graaf Clam een armenhtlis, en zoowel dâe
l1* de vervaardiging van de twetlde bronzen deur
alsteCarlsbaddroeghjveelbjt0tverfraajing van het baptisterium van Joannes de .l?t?p.per
der plaats.De dankbare inwoners van Carls- te Florence (1425- 1445). llj onderscheidde

bad deden daarom terzjnereereeneobelisk zich vooral door zjne bedrevenheid in het
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niëllo-werk. Eene metalen plaat, door hem
bewerkt voor hetaltaar in de Joanneskerkin

muth, steenkolen,potkleienz.,alsmede gra-

niet,porfler,serpentjn,leisteen enz.,eneinztjne geboorteplaatsen dekrooningdermaagd deljk onderscheidene mineralen bronnen.De
M aria voorstellende,draagt hetjaartal1452 tàbricknjverheid daarentegen is er van wei-

en bevindtzich thans in hetmusét
lm te Fl0- nig beteekenis,ofschoon m en er linnen,zeilrence. M en zegt, dat m en toevallig ûp het doek?totlw ,papier,aardewerk,w askaarsen,
denkbeeld is gekom en,om van zulke n'
lëllo- w ollen stoFen, Olie, zeep enz. vervaardigt.

platen afdrakken 04linnen tenemen,en dat Na den mjnbouw iserdevisscherj een beI'
iniguèrra, door dle methode t0e te passen
op papier,de uitvinder w erd van den koperdruk. Er bevindt zich inderdaad een afdruk
van vermelde plaat op papier in hetkabinet

langrjke tak van njverheid,daar zj op1000

plaat zw avelafgietsels,die eene hooge waarde
bezitten.Voorts bewaartmeninhetmuséum te

en 281 gem eenten verdeeld, en Onderworpen

Flnlstère, een woord, afkomstig van

Den naam van kaap Fllferre draagthet

vaartuigen aan 4000 personen werk levert.
00k doen Onderscheidenegoedehavens,wegen

en kanalen erden handelbloejen.Hetdeparvan gravm.
esteParjs.00k heeftmen vandie tem ent is in 5 arrondissementen,43 kantons
aall het geesteljk gezag van delz bisschop
Florrnseaqt
larel-teekeningen vandienmeester. van Quimper.

Fùzid terrae (einde der aarde), is de naam voorgeberqteaandenoordwestpuntvanSpanje
van een departement in hetmeestwesteljk in de Gallcische provincie Coruna.Hetheette
gedeelte van Frankrjk. Het is een gewest bj de ouden Promontoriwm F'
eriz
l-.In hare
van het voormalig Basse-Bretagne en telt op nabjheid zjn 2merkwaardigezeeslagenvoor122 1 geogr.mjlen ruim 662000 inwoners. gevallen van de Engolschen - eerst onder
Twee schilderachtige granietketens,de M0n- Anson en W arren tegen de Fransche vloot
tagnes d'Arrée, wier hoogste toppen slechts onder Jonqltière en Saint-Georye (14 Junj
tot350 Ned.elverrjzen,doorloopenhetland 1747).en later onder Robert Calder tegen de
van hetoosten naarhet westen.De kustiser

vereenigde Fransche en Spaansche vlootonder

bjna overalhoogensteil,envantalrjkeeiland- Villenenreen Gravina (Q2 Julj 1805).
Jes,ltapen en baajen voorzien.Devoornaam- Fink (Friedrich August von), generaal
ste xiviexen zjn er de Aulne,de Landernau, onder I'
rederik Jf van Pruissen,gyboren te
de Odet en de Elle. De eerste is door een Strelitz in Mecklenburg,trad eerstlnOostenkanaal m et de Blavet verbonden en vormt rjksche,daarna in Russische diensten werd
een gedeelte van de groûte scheepsvaartljn in 1743 majooren vleugel-adjudantbjFredevan Brest naar Nantes. O0k zjn erOnder- ro de Groote,waartoe zt
jne bedrevenheid Op
scheidene meren en poelen.H et klimaatiser deQuitnietweinig bjdroeg.W eldraklom hj
onderden invloed vanden Atlantischen Oceaan op en w erd in 1759 bevorderd t0t luitenantzeer zacht,zoodat er veleplanten groejen, generaal. In gemeld Jaar werd hj belast met
die te Parjs des winters zouden sterven. de verdediging van Saksen. Toen Dresden
W egens het te geringe bedrag der zomer- ten gevol
qe van 'sKoningsnederlaag bjKunwarmte komt erechter de druifniet t0t v0l- nersdorf ln handen van den vjand gevallen
komene rjpheid,en aan de zuideljke hellin- w as, ontving Fink van den K oning,die opgen van hetArrée-gebergtezelfsnietaltjdde rukte om Dresden te heroveren, het bevel
maïs.De luchtiservochtig en deheerschende om den vjand bj Maxen niet vervan Pirna
w estewinden brengen er vele regen- en on. den terugtogt af te snjden.De generaal beweêrsbujen.De grond isexzeerverschillend, gaf zich naar het hoofdkwartier, om den
maar w egens verwaarloozing van den land- K oning opmerkzaam te maken,op de zwakbotlw niet zeer m ild. M en Oogst er veel heid van zjn corps, doch te vergeefs.Het
tarwe,rogge,boekweit,haver,gerst,aardap- bevel werd herhaald,en Y nk gehoorzaam de.
pelen,vlas,hennep en peulvruchten,- einde- HjwerdechterdenzostenNûvemberbjMaxen
ljk hier en daar groenten en ooft. Hetbouw- van alle kanten aangetast, en moest!na het
land beslaat er sleehts 523/: D geogr.mjl. verrigten van wonderen van dapperheld,zich
Uitgestrek4erechterzjn erdeweiden enhooi- met het overschotzjner troepen overgeven.
landen,en sommigevandezewordenjaarljks Hj werd Op zjn woord van eerOntslagen,
3-maal gemaaid. Onaf
kienbare velden leveren doch na het eindigen van den oûrlog t0t 2er verder nietsanders op dan heide enbrem , jarige vestingstraf veroordeeld. Toen hj in
terwjldebosschen er53/, D geogr.mj1'be- 1761.de vrjheid herkreeg,trad hj alsgeneslaan.T0tdebelangrjkstebronnenvanbestaan raal in dienst bj den Koning van Denemarbehooren er de veeteelt,de paardent
bkkerj ken,maar de ergernis over hetonregtvaardig
en hetmesten van zwjnen.Dertlnderen zjn vonnis had hem z00 diep gekrenkt,dathj
er echter klein,de paarden zeer sterk,en de den 24sten Februarj 1766 overleed.
schapen grofvan w 0l.Boter en honig behooFinland, in hetFinsch Svomenmaa (Moeren er t0t de uitvoer-artikolen. Ook is de rasland)isde naam van eengrootvorstendom ,
visscherj er van belang,en hetdepartement dat sedertden VredevanFrederikshavn(1809)
bezit eene schat van delfstoffen. D e zilver- methetkeizerrjk Rusland vereenigdis,maar
houdende loodmjnen van Huelgoat en Poul- eene eigenl) constitutie bezit. In 1811 w erd
laouen in het arrondissement Châteatllin zjn het L5n van W iborg,dat sedert1731inRusde rjkste van geheel Frankrjk en leveren land was ingeltifd, met Finland vereenigd,
800000 Ned. pond lood en 1500 Ned.pond zoodat het eene oppervlakte verkreeg van
zilver.Voorts heeft men er jzer,zink,bis- 6844 D geogr.mjlen, waarop in 1870 ruim
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1774000 zielen gevestigd waren. Meer dan
eenig land ter wereld is hetmild besproeid,
en de meren en poelen beslaan er een derde
deelder uitgebreidheid.Het gebied van landbollw en veeteelt is er voorts gering in ver-
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wjl de shatsschuld berekend werd op rllim

45 m illioen mark.Deze laatste is vooralontstaan door den aanleg van spoorwegen,die
er thans eene lengte hebben van 64,6 geogr.

mjl.De eerste spoorwegrdietusschen Helgeljking met dat der bosschen,derheuvels singforsen Tawastehuus,werdin1862geopend,

en zandruggen en dermetstrtlikgewasbedekte en die van Helsingfors naar Petersburg is in
vlakten.Door hetgeheele landlooptde Maan- 1870 vol
tooid.00k heeftmen ereen belanj'
selkae (deZandrug),eene reeksvan zandige rjk netvan telegraafkantoren,waarlangsln
lloogten,terwjl men slechtsbergen heeftin 1870 ruim 160000 telegramm en w erden verLapland, waar de Peldoïvi zich verheft ter zonden. D00r 61 postkantoren Tverden er in
hoogte van ruim 700 Ned.el.Genoemdezand- 1870 ruim een millioen brieven,kruisbanden
rug zendtonderscheidene takken zuidwaarts, enz.bezorgd.
die Finland van een s-voudig riviergebied
W egens het koude klim aat wordtdeOogst
voorzien,nameljk het noordeljke met het er w el eens door felle of late vorst vermeer Enari en de hier ontspringende rivier nietigd, waardoor misgewas en hongersnood

Patsjoki,welke zich in de Ilszeeuitstort,-

het oost-Bothnische met het meer Ulea en

ontstaan, die besmetteljke ziekten en eene
aanzienljke vermeerdering der stert
kevallen

een 3-talrivieren,- hetzuidwesteljkemet veroorzaken.Dit geschiedde onder anderen in
hetmeerPyh:jârvi,diemeteenaantalandere het Jaar 1867; de gevolgen daarvan hebben

meren en door de Koemo-elfmetde Bothni- zich n0g lang doen gevoelen.
sche Golfverbonden is,- hetmiddelste met
Een belangrjk verschjnselinFinland isde
het groote Pëyënnemeer, dat zich door de ontwikkeling van het volksonderwjs.Nadat
Kymmene-elf in de Finsche golfuitstort,- reeds in 1864 te Iyvaeskylae eene kweek-

en hetoosteljkemethetmeerEnonvest!dat schoolvooronderwjzersgeopend was,kwam

in verband staatmet het beroemde Salma- men in 1871t0thetbesluit,Om erte Ekenaes

meer,welk laatstelangsden Imatra-waterval eenevoor onderwjzeressen,en teNy-carleby

(35 Ned.el h00g) zlch vereenigt met het nog eene voor onderwjzers te stichten.De

Ladoga-meer.Om ditstroomgebied inverband volksvertegenw oordigers hebben du rvoor = 11te brengen met de Finsche Golf, werd in zienljke sommen toegestaan,en ook hetvolk
1844 een begin gemaakt met hetgraven van getroost zich daarvoor gaarne belangrjke
het Saima-kanaal tusschen W ilmanstrand en opoFeringen, zoodat er in de laatste 6 jaren
W iborg,hetis in 1856 voltooid.
m eer dan 200 nieuw e volksscholen verrezen
Men heefter 34 steden,van welke 20 aan zjn. De universiteit, die er sedert 1740 te
de Bothnische en Finsche golf gelegen zjn. Abo bestond, is in 1827 onder den naam
Het belangrjkst middel van bestaan is er van Alexanders-universiteit naar Helsingfors
echterdelandbouw jerwordtveelgraanver- verplaatst. Voorts heeft m en er in de voorbouwd,deveeteeltlseraanzienljk,enboter, naamste steden vele inrigtingen van middelw0l, teer en hout behooren er t0tde artike- baar onderwjs. O0k vindt men er een
len van uitvoer, terwjl voortsjagten vis- Genootschap voo1* Finsche geschiedenis en
scherj er bevredigende winsten Opleveren. Oudheidkunde, benevens eene LandbouwverO0k heett men er een aantal jzermjnen? eeniging.
zaagmolens en fabrieken,en men telde er in
Omtrent het rjksbestuur hebben wj het
1870 ruim 500koopvaardjschepenen78stopm- volgende op tem erken :D e Zw eedsche grondbooten,alsm ederuim 1100 ktlstvaatuigen,die wetvan 1772,de Vereenigings-en veiligheidsaan duizende zeeliedeneen bestaanverschafen. acte van 1789 en de Landdags-verordening
Langs de kust verheFen zich 14 vuurtorens, van 1869 zjn er van kracht.De wetgevende

en er zjn op 97 stations 740 loodsen.
Hetlandisverdeeldin8provinciën,nameljk:
Nyl
and (234 E!geogr.mjlen en168000inwoners),Aboen Blörneborg(488Lgeogr.mjlen en
300000 inwoners),Tawastehuus (343 D geogr.
mjlenenl78oooinwonerslyW iborg(779Lgeogr.

magt wordt er door den Keizer uitgeoefend
met den Grootvorst en de Standen. Deze
laatste bestaan uit vertegenwoordigers van

den adel,degeesteljkheid,de buryersen de
landbouwers. Deze vertegenwoordlgers ver-

eenigen zich althans Om de 5 Jaar te He1-

ingforstoteenLanddagen bljven4maanden
mtjlen en276000inwoners),St.Michiel(431g s
w erkzaam , waarna hunne vergadering door

geogr. mjlen en 155000 inwoners),Koeöplo
(800 L geogr.mjlen en 218000 inwoners),
W asa(757 D geogr.mjlenen297000inwoners),
en Uleaborg (3012 (
E)georg.mjlenen179000
inwoners). ongeveer 140/0 der inwoners ge-

bruiken de Zweedsche,850/0 deFinsche,en

den Grootvorst gesloten ltan worden, al

hebben zj 0ok de zaken niet ten einde gebragt. De voorstellen van den Grootvorst
komen steeds het eerst in behandeling. De
eerste stand is die van de ridderschap en van

10/0 de Russische of Duitsche taal.Tot de den adel,en bjdezen regeltderiddersthaps-

voornaam ste steden behooren er Helsingfors verordening van 1869 de wjzevan vertegen-

(de hoofdstad) met 32000, Ab0 met 21000 woordiging.In laatstgenoenld jaal'is voorts
W iborg met 13000, Uleaborg en Björneborg het aantal leden der overige standen uitgeellt met7000,Tamm ertbrs met5600,en K0eö- breid. Behalve de geesteljken worden Oûk
pio m et 6300 zielen.De staats-inkomsten van

de leeraren der universiteit en die der open-

Fi
nland bedroegen in 1871 bjna 201/,, de bare scholen door8atkevaardigden vertegenstaats-uitgaven ruim 19 m illioen mark , ter- woordigd.T0tden burgerstand behooren thans
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00k de scheepsreedersen ngverheidsmannen,
terwjlbehalve de eigenljke boeren 0ok de
grondbezittersen pachtersvan kroondomeinen
t0t den landeljken stand gerekend worden.
Zoodra 2 Standen het vorderen, vereenigen
zich alle 4 in hetzelfde lokaal,olu over ge-

meenschappeljke belangen te handelen.De

leden van den Senaatvan Finland hebben er
toegang.In zaken,die op degrondw eten Op
het vaststellen van belastingen betrekking
hebben,is de toestemming noodig der4Standen, - in andere kan de m eerderheid van 3
Standen volstaan. Ontbreekt zulk eene eenstemmigheid of vereischte meerderheid, dan
w ordt hetvoorstelteruggezonden aan de comm issie,die ervoorafoverberaadslaagd heeft;
aan deze wordt een aantal leden uit elken
Stand toegevoegd, en deze breede commissie
beslist door hare stemming Over hetOntwerp.
Van 1809 t0t 1863 waren de Standen niet
zamengeroepen, doch op de Landdagen in

kruisleger, door den Paus naar Nowogorot
l
gezonden,werd in 1240 aan de Newa door
AleœanderX d?,t7yJ'
rnietigd,doch ditschrikte
,y ve
de Zweden niet af van eene bekeering en
onderwerping der Finnen.In 1249 landde er
Biryer xtwz/fxydpzl,een zwagervandenKoning
van Zweden,en deed tegenover het eiland
Aland hetkasteelTawasteborg- laterTaw as-

tehuus - verrtjzen,waarna hj de bekeering

deroverwonnenen door middelvanhetzwaard
t0t stand bragt. Torkel K noetson, de voogd
van B irger Tf,zette datwerk voortenstichtte

Aviborg (1293).Derepubliok Nowogorodzond
weldra schepen en krjgsbenden derwaarts,
die in 1318 Ab0 vernielden en in 1322W iborg
innam en. Niet lang daarna werd echter Finland doorR usland aan Zw oden afgestaan.H et
verkreeg nu den naam van hertogdom en

nam in 1363 en later door zi
jne afgevaardigden deelaan de verkiezing derZw eedsche
Koningen. Tn 1348 Ontstond er weder een

1863- 1864 en 1867 zjn belangrjkehervor- 00rl0g metRtlsland,welke 3 jaren duurde,
mingen ingevoerd. Hiertoe behooren de wet en toen Erik, di0 van zjn vader a
K agnns

op de Evangélische Kerk, de drukperswet, Finlancl als leen ontvangen had, van den
de bepaling, dat iedere landeljke gemeente troon gestooten werd,verklaarden de Finnen
besluiten kan nemen omtrent hare eigene zich onafhankeljk,maarwerdenspoedigweder
lf#e
aangelegenheden,de Onteigeningsw et,nieuwe Onderw orpen.In 1495,toen StentvfvrddeO'
handelsverordeningen enz.tterwjlhetuitzigt er het bewind in handen had, deed Itvan
geopend werd op eene betere contrôle der TJr
t
x:ï(#'
pJïJj7
'er een invalmet60000man en
geldmiddelen en op het initiatieft0thetvoor- eerst in 1504 kwam aan dien 00r10g een
dragen van w etten.
einde door een zo-jarig bestand,hetwelk tOt
De Finnen vormen oorspronkeljk een be- 1564 verlengdwerd.Ook Itran.11 deT'QryclroBchaafd volk,dat van het Altaï-gebergte Over kelqke voerde er strjd,doch met ongunstig
de oeral-keten naarde W itte Zee is getrok- gevolg.In 1528 werd er de Hervorming ingeken. Flcif'
y,
s noemthen Iknnien Ptolomaeus voerd;- bj de binnenlandsoheonlustentdie
gafhun den naam van Phinnae,terwjl zj Rusland teisterden,maakten de Zweden zich
zelven zichm etdienvan SiomenOfS'
somalainen nOg meester van de gewestelz,tusschen hun

(Moerasbewoners) bestempelden. Welligt be- eigen land en Finland gelegen,terwjlonder
hooren zj totdeScythen,dievandeSlawisehe Gqgstaa.f Adolf,Karel XI en KarelXII FinSarmaten aanmerkeljk verschilden. Tn den land bezocht w erd door hongersnood en pest.
tjd van Cyrns bewoonden zj den Oeverder P eter de Grpof: echter streed - vooral in
Caspische zee en de boorden van de Oxusen
Iaxartes als een herdersvolk, dat zich eerst
later op den lalzdbouw toelegde.D e groote
volksverhuizingen deden hen omstreeks den

den slag bj Poeltawa - zo() voorspoedig

hunne tegenwoordige woonplaats.Evenals de
Esthen, een tak der Finnen,zich onderwerpen moesten aan verschillende volkeren,zoo
w erden ook de Finnen beurtelings dienstbaar
aan de Noren,Zweden en Russen.In alouden

pen naar Finland en veroverden Abo. De

tegen de Zw eden, dat hem onderseheidene
Zw eedsche gew esten m et een gedeelte van

Finland werden atkestaan. Toen eindeljk
aanvang onzer tjdrekening vertrekken naar Zw eden in 1808 niet wilde toetreden tot het
het gew est,w aar de groote en kleine W olga continentaalstelselvolgensdeneischvan Frankzich vereenigen, en 4 eeuw en later naar rjk en Rusland? trokken de Rtlssische troe-

ongevallen aan de zjdevan Zweden volgden

elkander Op, zoodat de Rtlssen zich va'
n geheelFinland m eesterm aakten,en A lezanderI
er op den Landdag den 29sten M aart1809 als

tjd vormden zj echter een zelfstandig rjk, Grootvorst gehtlldigd werd, terwjl hj van
en sommigevan ht
lnne Koningen worden dbor zjne zjdebeloofde,de wetten en voorregten

Saœo GrlzzdzaJfic'
ll,
: genoemd. In hunne ge- der ingezetenen te zullen handhaven.Einde-

woontengelekenzjopdeW ilden,engeruimen
tjd maakten zj zich alszeerooversen gewel.
denaars gevreesd bj hunne naburen.Vooral
hadden de Zweden veelvan hen te ljden,
doch het gelukte eindeljk den Zweedschen
koning Erik de .
ffeilùd, hen in 1157 te

ljk werd den5denSeptemberdaaraanvolgende
bj den Vrede van Frederikshavn Finland

door Zw eden aan Rusland afgestaan,w aarna
in 1810 de grenzen en in 1817 de handels-

betrekkingen gereyeld werden. De Finnen

zjn hunne beschavlng,waardoorzjzich gtln-

onderwerpen,erhet Chl-istendom in te voeren

stig van een groot deel der Russen onderscheiden,aan de Zweden verschuldigd;voorts

w erd laatstgenoem dedotll-deFinnenvermool'd,
w aarna een aanvalder Zw eden afgeslagen en
de door hem gestichte stad Abo door de
Russen van Nowogorod verwoest werd.Een

ishun lzet voorregtte beurtgevallen,dat zj

en er een bissehop te plaatsen.Aveldra echter

Onder hunne aloude w etten en Onder m eer

vrjzinnige instellingen bj voortduring een
afzonderljk groothertogdom mogen vormen.
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Toch schjnt de Russische regéring er niet vindt men onder anderen een vjftalvormen
veelsympathie te vinden.
Van verschillende beteekenis VO0r de onbeDe Finnen zjn in hetalgemeen krachtig paalde wjs.Deze laatste en hetzelfstandig
van ligchaamsbouw,middelmatig van lenqte, naamwoord worden trouwensbj voorkeurgehoekig van se,
hedel en plat van aangezlgt. bruikt,en ditgeeftaan den stjleeneeigenDaarbj hebben zj uitstekelzdejukbeenderen, aaxdige kleur.Bjwoorden en voorzetsels(hier
en hun hoofdhaar, dat bj de kinderen eene achterzetsels) zjn vormen van naamvallen.
Men onderscheidt 3 tongvallen der Finsche
taal. E'
aropae'
us en Ahlmann hebben in 1865
een Zweedseh-Finsch woordenboek,en eerstgenoem de heeit in 1849 eene Finschespraakkunst geleverd.
T0t de I'inselte JeJJ:'
r7J'?4z2#d bchoort in de
ljke Finnen zjn vriendeljk, gastvrj, dap- eerste plaats een sehat van volksliederen
per,standvastig; ook ontbreekt hethun niet (runot).Bj de diehtmaat komt,even a1sbj
aan dichterljkenaanleg,envelegeleerdeman- de Grieken en Rûmeinen, de quantiteit in
nen hebben zich toegelegd Op llunne taal-en aanmerki
ny;eindrjmen zjn zeldzaam ,doch
letterkunde.
de alliteratle (hetstatkjm)iserregel.Voorts
T0t nu t0e hebben wj gesproken van de vindt men d@arin hetoostersch parallelismus
eigenljke Finnen of de bewoners van het Ofherhaling van dezelfde gedachtemetandere
groothertogdom Finland. In het algemeen w oorden. Deze volksliederen werden door
echter, geeft men den naam van Finnen aan zangers (runolainen)volgenseeneeentoonige
één der4 takken van den Scytischen of'Tar- melodie onder begeleiding der kantele(eene
taarschen stam.Deze tak bestaatvolgensCas- soortvan harp) voorgedrageu.Lönnrotheeft
zeer lichte kleur heeft,wordt later bruin en
vormt golvende lokken. Hun baard is dun,
hunne oogen zjn donkergrjs,en hullnegelaatskleur heeft eene vale Ofgeelachtige tint.
Zelfs de edelste geslachten onder hen onderscheiden zich door deze kenmerken.Deeigen-

Jrezlwederuit4fàmiliën,nameljk de Toen- zich verdiensteljk gemaakt doordeliederen
goesische, de Turksche,de Samojeedsche en te verzam elen,t0teen geheel zam en te voe-

de Oeralisch-Finsche.Deze laatste heeftzich gen en onder den naam van mKalewala''in
uitgebreid over hetnoordwesten van Azië en 1835 en sterk vermeerderd in 1849 als een
het'noorden van Europa en Om vat4groepen, nationaal heldendicht uit te geven.O9k gaf
te weten de Oegrisehe .
F'
lzlzldp,(ostjaken,W o- hj rlfanteletar(1840t3d1n)'',eeneverzamegoelen en Magyaren),deBoel
yaarseheFlpez3 ling van 593 lyrische gedichten en 50 Oude
(r
fqjeremissen, Mordwinen en Tsjoewasjen), balladen in hetlicht,- voortseeneverzamede z/ertnsche I'
innen (de Permiërs,Syrjaenen ling van 7077 spreekwoorden,benevens eene
en W otjaeken),en deBaltisch'
e2503zl:zl,welke van 2188 raadsels.
laatste n0g wederverdeeld zjn in eiyenlqke llet eerste prozawerk in de Finsche taal
FJPSeI(bewonersvanhethertogdolnFinland), werd in 1544 te Ab0 gedrtlkt.Het was verEstlten (bewonersvan Esthlanden Ljianden vaardigd doorbisschop Agrieola,die ook het
van eenigenabjgelegeneRussischegouverne. Nieuwe Testament en een gedeelte van het
menten), Tqjoeden (bewonersvan degouver- oude in hetFinsch vertaalde.Een volledige

nementen olonez enNowogorod), Woten (in
hetgouvernementPetersburg),een kleinaanta1L'
V anders(in hetnoordenvan Koerland),
en Lappen (in het gouvernementArchangel
en in het noorden van Finland, Zw eden
en Noorwegen). De eigenljke Finnen zjn

FinscheBjbelverscheen echtereerstin1642.

Later verschenen er onderscheidene stichteljke werken,doch eerst nadat Finland aan
Rusland onderworpen w erd,begon men m eer
belang te stellen in de Finsche letterkunde.
Hierop had vooral het rFinslt Literatur Së1sn0g weêrgesplitst in Tawasters en Carlliërs. kZP11een gunstigen invloed.Tot de m annen,
De I'insa e JJCJ is het meestontw ikkelde die in deFinsche taalschrtjven behooren de
lid van den Baltisthen stam en behoorttotde geschiedschrjver Koskinen,de dichters Oksa-

aqglutinérende talen.Zj iskrachtig en wel- nen (Ahlquist), Suomio(KrOhn),Kirl,Saroluldend.Zj bezitnietalleen deklinkersvan JJJJ en Kiliander, en in 1865 verschenen er
de Nederlandsche taalmet de klankverande- 15 dag- en w eekbladen in de Finsche taal.

ringen (Umlaute) der Duitsche,maar ook 3- Eindeljk maken wj melding van de I'
indubbele klinkers en 12tweeklanken,terwjl zcl,
e Gol
h Dezeishetqedeelte derOostzee,
geene enkele Finsche lettergreep met m eer dat ten noorden aan Flnland,en ten zuiden
dan één medeklinkerbegint ot'metmeer dan aan Esthland en Ingermanland(gouvernement
3 sluit.Harde (a,o,1) en zachteltlinkers Petersburg)grenst.Zj heetteenelengtevan
komen nooit voor in hetzelfde woord, en de 50 en eene breedtevan 2'/:- 17geogr.mjl.
klemtoon valt altjd op deeerste- een ge- De vaart is er w egens vele Ondiepten en
ringer klem toon op ieder onevene letterp eep. zandbanken, voole
al tusschen Kroonstadt en

Bj deverbuiging heeftdeze taalnietminder Petersbug,en wegensdetalrjkegranietklipdan 15 naamvallen, waarbj n0g andere ver- pen en ellanden langs de Finsche ktlst zeer
buigingsvormen komen,om oorzaak, ruimte, gevaaxljk.Daarbj kom en nog desvoorlaars
tjd enz.aan te duiden.Daarentegen vindt de jsmassa'
s, die vooxal uit de Newa dermen bj het zelfstandig naamwoord derFin- waarts drjven.Het eiland Hogland rjster
nen geen onderscheid van geslacht.Hetbezit- a1s een reusachtig rotsgevaarte uitde diepte
teljk voornaamwoordwordteraantoegevoegd. der baren,omstuwd doorde eilanden LavenVerbazend is vooral de rjkdom van vormen saari, Penisaari, Seskâr, Groot- en Kleinbj devervoeging derwerkwoorden.Bj deze Titters, en het laatstdier eilanden is KroonVII.
8
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stad. De handel op Petersburg brengt er dentie van den ambtman en vandenbisschop:

Jaarljksduizendeschepen uitallelanden van op een evenzoo genoemd eiland zeer fraal
Europa en 0ok uit Amerika.Voortsheeftmen
er een aantalanderekoopsteden:Hapsal,Baltischport,Reval,KoendainEsthland,- Narva
in Ingerm anland, - en W iborg,Frederikshavn,Lowisa,Borga,Helsingtbrs en Eknaes

gelegen, m et 3000 inw oners,3 scholen,een

seminarium ,eene boekdrukkert
j,veelfabrieken en een aanzienljken handel, MTardö
Op hetevenzoogenoemde eiland.deoosteltikste stad van Noorwegenmet1400inwoners,-

in Finland.Bjna aldiestedenhebbenuitmun- W adsö aan de W arangerfjord met 900 intende havens en deze - voo1'al de Oorlogsha- woners,- en Altengaard aan.de Altenfjord
vensReval,KroonstadtenSweaborg- worden

meteen meteorologisch en magnétischobserva-

door sterke forten verdedigd.Talrjke stoom- torium.HierbjligtdekleinehavenplaatsElve-

booten verbinden er de havens Onderling Of bakken, w aar des zom ers vele schepen binmetdie van andere gewesten.
nenvallen,om gedroogden visch tegen andere
Finnm arken, hetnoordeljkstegedeelte handelswaren te ruilen.00k Talwig,14geogr.
van Noorwegen en tevens van Europa,iseen mjlvanHammerfest,heefteenegoedehaven.
ambt van Noorsch Lapland en bestaat uit
Finsteraarhorn (De), de hoogste bexg
eene slallekustvlakte,die,metlagemaarmet der Berner Alpen in Zwitserlandyverheftzich
js en sneeuw gekroonde bergtogpenbedekt, Ongeveer 4300 Ned.elboven de oppervlakte
metsteile,doortalrjke baajen mgesnedene, der zee.Zjn spitse t0p,ook pde Naald''gedoor eilanden omgevene rotswanden aan de noem d, bestaat uit hoornblende,en de berg
Ilszee grenst.T0t die baajen behooren de zelf, eene reusachtige pyramide, uitkristal-

Alten-,Porsanger-,Tana-en '
Warangerfjord, ljnen leisteen en gneis. Det0p iszo()smal
terwjl de Alten en de Tana er debelang- en de wanden zjn z0o steil,datdesneeuw
rjkste rivieren zjn.Het klimaat iserzeer er vruchtelooseenerustplaatszoekt.D eeerste

koud,doch onder den invloedvan denOceaan pogingen, om hem te beklimm en werden geniet zoo koud als elders op dezelfde breedte. waagd in 1812doorde gebroedersMeneruit
Op het woeste eiland Magçrö verheft er zich Aaralz,doch hetgelukte hun niet,den t0p te
de Noordkaap op 70011'40, N.B.Hier is de bereiken. Deze werd in 1861 bestegen d00<
zon van het midden van November t0t aan dr. A JA uitBern,4 dagen later door 3 Enhet einde van Januarj onzigtbaar en daalt gelschen,en in 1862 zelfsdoorde l8-jarige
van het midden van Mei t0t aan het einde lady W alker in gezelschap van haren vader
Van Jul
j nietonderden horizon.Degemid- en haren broeder.
Finsterm ûnz is de naam van een verdelde warm te van den korten zom er lshier
ruim 60C.Eerstin Augustusverdwjnterde maarden bergpas in Tyrol, in het district
sneeuw geheelen a1,waarna debloemen ont- Nauders, ter plaatse w aar de Inn uit het
luiken, en yeweldige muggenzwermen door dal Engadin komt en het gebied van Tyrol
den dampkmng gonzen.Erger dan de koude bereikt.Hj strekt metzjneouderotsvestinvan den winter,gemiddèld 50C.onder0)zjn gen en nieuw-aangelegde forten t0t dekking
er in dat saizoen de geweldige stormen.De van de grenzen des lands en bepaaldeljk van
eeniçe viervoetige dieren op Magerö zjn het den weg,dieervan Innsbriick naarhetEtschrendler en de hermeljn. Beren en wolven, dal loopt. De 1nn, hier 850 Ned. el boven
die in Finnm arken in overvloed voorhanden de oppervlakte der zee gelegen , dringter
zjn,kunnen hetbreedewaternietovertrek- schuimend en kokend door de dalkloof, en
ken. Schrjdt men verder noordwaarts,dan eene brug ligter over de rivier,waaruit een
verdwjnt de plantengroei meer en meer, zware toren, tot steun en tevens tot verdedoch de veengronden voorzien er in gebrek diging dier brug oprjst.Aan de eene zjde

aan hout. Alleen op beschutte plekles kan van den bergpasheeftmen eenegaanderjvan

men er wat zomerrogge,gerst,aardappelsen zware balken, waarover de steenenj door
groenten verbouw en. Runderbn en schapen' regenvlagen losgerukt,in den afgrond rollen.
vinden er een voldoend voedsel in hetgras De antieke toren,dereusachtige rotsgevaarten
de woeste stroom vereenigen zich, om
aan de helliny der rotsen.De voornaamste en
rjkdom der lnwoners bestaat er echter in aan dezebergpoorteen romantisch voorkomen
rendieren.De vischvangst,hetverzamelenvan te geven. O0k in de krjgsgeschiedenis der

eiderdons en eene rjke kopermjn te Kaaflord leveren erbelangrjkewinsten.
De bevolking bestaat er in hetnoordeljk
gedeelte hoofdzakeljk uit Lappen en bedroeg in 1855 op 1285 D geogr.mjlen ruim
54600 zielen.Hetambt'telt5 voogdjen,nameljk Senjen en Tromsö,Alten,Hammerfest,
Tana en W aranger, doch de laatste 4 vormen het eigenljke Finnmarken. Behalve

middeleeuwen vervtllde zj eene belangrjke
rol.In 1079 werd zj doorhertog W'
elfrt
xzl
Beqeren veroverd,en in Maart1799 hadden
er bloedige gevechten plaats tusschen de
Franschen onder Leeowrbe en. deOostenrjkers
onder Belleyarde.

Fioravanti (Valentino), een Italiaansch
com ponistderoudere school,geboren teRom e

in 1770(volgensanderen in 1768 ofin 1764),

Magerö behooren tot hetambtonderscheidene ontving zjne opleiding aan hetconservatorium
rotsachtigekusteilanden,zooals Sörö,Seiland, te Napels,hoofdzakeljk onderdeleidingvan
Stiernö, Arnö,Kaagö,W annenö,Kingdalsöy Sala.Zjne eerste Opera ncon imattiilsavio
Hwalö, Tromsö, Senjen en Hindö.Erzjn lo perde, ovvero le pazzie a vicenda''werd
4 koopsteden,nameljk Hammerfest,denoor- in 1791 te Florence opgevoerd en achter4eljkste stad deraarde!- Tromsö,deresi- volgd door 50 opem's,meestalvan comischen
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aard,dieveelbjvalvonden.Vandezenoemen
wj: nLe cantatrico villane''en nl virtuozi
ambulanti''.In hetbegin dezereeuw washj
eenigen tjd intendantaan deopera teLissa-

lebung bis in dieneuestenZeitt
?n(1798 1808,

neerdehj uitsluitend kerkeljkemuziek,z00-

Fioringras ot
'strttl.
jqras?zieAyrostis.

5 dl1
z)''?
zKleiue St
thl-ittell artistisohen
Inhalts (1803 1806, 2 dl11)'q, en rGe-

schichte der zeiehnenden Kiiuste il1D outschbon, en in 1816 benoemde de Paus hem t0t landund derVereinigtenNiederlalzden(1815kapelmeester in de Pieterskerk. Nu compo- 1817,2 dln)''.
als een mM iserere''voor 3 vrouwenstemmen,
Firdûsl,zie Ferdoesi.
een pstabat Mater'' een mDies irae' enz-,
Firm a.Onder dit wflord verstaatmen ten
en overleed op eene reis te Capua den 16den eerste eene der dritl bt
j Onze wet bekende
soorten van vennootsellappen vau koophandel,
Junj 1837.
en
t
en
t
w
e
ede
l
l
e
n
Atztzz?î zelven, Onder
l?iore (Colantonio del), een Italiaansch
schilder:geboren in 1352 en een leerling van welken die vennootsehap - 0t'ook we1een
I'ranciseone,bloeide in den tjd van van fyck enkel individu handelend optreedt,olu daden
en overleed in 1442 ot'1444. Hj was na van koophandelals zt
jn borpep uitte Oefenen.
eeuwen êêl
z dereersten,diehetschilderen op De vennootschap onde'
rjrma isde benaming
een goudgroud afkeurden en hetperspedief, dervennootschap, die eelze vereeniging vormt
de ontleedkunde bj de voorstelling van het van twee of meer personen, m et het doel,
naakt, en de harm onie met licht en bruin om onder een gemeensehappeljken naam,

behoorljk in acht zochten te nemen. Zjn deJrwil!enonderaansprakeljkheidvanallen
leerling A ntonello 'pczl M essina maakte zich en van leder voor het geheelvoor alle verbj '
van Fzyck bekend methetschilderen met bindtenissenjegensderdeneenighandelsbedrjf
olieverfen bragt zulks heteerstin toepassing uitteoefenen.Zjwordtaldusgenoemd naar
in Italië. Van I'iore vindt m en n0g stukken

haar eigenaardigvereischte,deirma,- larcïson 'stlcïtzld,zeide de Fransche Code de C0mm erce - dio
epde
ei
is
waar
rjke
de
tree
dgennaam
ten werkt
.,El
kedonde
ergel
udhei
l
iaa
henoJ
de
nns
8cst
unjdkundige, geborelzte Napels vereeniging
1823,werd reeds in 1845 be- vennootschapmoeteelzezoodanigeirmavoeren.
last m et het toezigt op de opgravingen te Zj behoort t0t haar wezen en doet haar in

teFia
peellsl.i (Giuseppe), e0n uitstekend Italor

Pompéji en in 1849om staatkundigeredenen haar bjzonder karakter en de daaraan veruit die betrekking Ontslagen.Na de stichting

bondeneigenaardig'egevolgenkennen.D eFran-

van hetkoningrjk Italië,werd hem in 1860 schen noemen haar:PCJJJJen nom t
vtlldcf'
l/'
,de
het Opzigt toevertrouwd over de oudheden in

Duitscherso
feneHandelïqesellschaft.Defrma

de zuideljke provinciën des rjks, terwjl wordtdoorde vennooten bepaald.Zj bestaat
hj tevens M n de universiteit te Napelst0t uit één ofmeer namen van e'én ofmeer venhoogleeraar in de Oudheidkunde werd be- nooten,metOfzondereenebj-Ofvoorvoegingj
noemd.In 1862 Ontving hj eeneaanstelling dieOp hetbestaan eenermaat-ofvennootschap
als directeur van het nationaal muséum te wjst,alsen 00,d.i.en Cppz
.
ptwzàidofenZoonj
Napels,terwjlhem tevens hetbestuurover ot'Gebroeders enz.Ztjkan zelfs bestaan in
de opgravingen in hetzuiden des lands werd

den naam van iemand,die geheelvreemd is

opgedraqen. Sedert 1865 is hj senatorvan aan de maatschap, of van iemand, die te
hetkonlngrjk Italië.Behalveeenigepenning- voren daarin deel heeft gehad ot'de zaak
kundigewerken schreefhj:rNotiziadeivasi Onderdien naam vroegerheeftgedreven.Onze
dipintlrinvenutia Cuma dalcontedeSiracusa wetbehelst hieromtrentgeeneverbodsbepalin(1853)''1 Inscriptionum obscurarum apo- gen en oefent og hetaannemen van Erma'
s
grapha'', - pGiornale degli scavi di Pom- geene contrôle ult. Beter evenwel komt0ns
pei'' - spompeianarum antiquitatum historia de regeling der Duitsche wetgeving voor,die
(1853, 2 dln)'',- rcataloghidelMuseoNa- verbiedt,dateene reedsbestaande irma door
zionale di Napoli'', - en rRelazione dalle een ander koopman
individiu ofvennootgeoverte archeologiche tàtte in Italia da11846 schap w ordtovergelzom enj- datdenaam
van in de firma niet betrokken personen
alF1!66 (1868 dl1)''@

lorillo (Johann Dominicus),eenDuitsch
schrtjver over de gesehiedenis der kunst,geboren te Hamburg den 13den Octpber 1748,
wjdde zich te Baireuth en sedert 1761 te

in defirma wordtgevopgd;endievoorschrjft,

dat de aangenomen irma ulet de door haar
t0t teekening aangenomen naam of nam en
neêrgelegd worde tel'grilevan een daarvoor
Rome en te Bologna aan de schilderkunsten aangewezen regtscollêgie.D0 eenige bepaling,
w as een leerling der school van Battoni. die onze w etomtrentditOnderw erp lleeft?is
Later bepaalde hj zich hoofdzakeljk bj de deze:datdefrmavaneeneontbondenevennoot-

geschiedenis derkunst.In 1781 ging hj naar schap,hetzjuitkrachtderovereenkomst,hetzj
Göttingen, waar hj onderwjs gaf in de indien de gewezen vennoot, wiens naam in
teeken- en sc,hilderkunst, in 1784 het opzigt defrma voorkwam,daarin llitdrukkeljk toekreeg op de kopergravures d0r bibliotheek, stemt? Of: bj overljden, zjne erfgenamen
en in 1813 zich benoemd zag t0t buiteng'e- zich daartegen niet verzetten?door eene of
woon hoogleeraar bj de f
àculteit der wjsbe- meerJtersonenkanwordenaangehouden,welke
geerte.Hj overleedaldaardenlodenSeptember ten blpke daarvan eene acte moeten uitbren1821.Hj heeft zeer belangrjke werken ge- gen,die op de hierna temelden wjze moet
sehreven,van welkewj noemen:rGeschichte worden gepubliceerd.De naam van hem j:ie
der zeichnenden Kiinste v0n ihrerW iederauf- van srmant vennoot en commandite wordt,
8*
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mag 00k in de frma behouden bljven.Uit
de frma bljktdus niet,wie en Ofiemand
1id dervennootschap is.- Defirm aheef'teene
eigene persoonljkheid met een eigen naam ,
eeneeigenewoonplaats- haarhoofdkantooren een eigen vermogen:zj kanop zich zelve

endoorplaatsing- bjuittreksel- indeStaatscouranten indenieuwsbladen van dejlaats

der vestiging. Van het ingeschrevene ln dat
register kan een ieder inzage en afschriftbekûmen. Het gepubliceerde uittreksel behoort
alles te bevatten,watvoorderden van belang
in regten optreden en faillietwordenverklaard. iste weten:als den naam ,het beroep en de
De beschikking over de belangen der ven- w oonplaats van al de frm anten; de frma
nootschap behoort in 'talgemeen aan de ge- zelve, en den omvang van haren werkkring.

zamenljkevennooten;iedervennootvoorzich speciaal de aanwjzing van den tak of de
heeft de bevoegdheid, Om voor en namens takken van handel,waartoe zj zich bepalen
haar handelend op te treden - de vennoot- zal;deaanwjzing der vennooten!dievanhet

schap aan derden en derden aan de vennoot- bestuur, het beheeren deteekenlng zjn ui
tschap te verbinden -- voor zooverre somm ige gesloten; het tjdstip van het begln en van
he
t
ei
nde
de
r
maat
s
c
ha
p
,
voor
zoover
daaro
m
hunner niet bepaaldeljk bj deovereenkomst
van oprigting van hetbeheeren bestuurzjn trent iets bepaald is, en in het algemeen,
uitgesloten, ofdeze bevoegdheid van allen of alle bepalingen,dievan invloed kunnen zjn
van enkelen hunner Op bjzondere wjze is op de regten van hen, die met de vennootbeperkt.Natuurljk geldtdit slechtsvoordien schap in aanraking kom en. Het gevolg van
kring van w erkzaamheden,waarvoor dem aat- hetverzuim deropenbaarmaking of van eene
schap is Opgerigt. W at één der vennooten Onvolledige publicatie is,datde beperkingen,

binnen den kring zjnerbevoegdheidheeftge- die niet gepubliceerd zjn, voor de derden
daan, geldt als door de vennootschap zelve

geacht worden niet te bestaan,zoodat het er

verrigt,z00hj nameljk op harennaam heefl dan voor gehouden wordt,datdevennootschap
gehandeld.ln ditgeval za1gewoonljk met algepeen is voor alle takken van handelj
de frma onderteekend worden,'tgeen even- voor een onbepaalden tjd, en dat/niemand

wel geen bepaald vereischtevoordegeldigheid van het beheer enz.isuitgesloten.Hetstaat
der handeling is 00k ten aanzien dervennoot- nu dus geheelaan hetgoedvinden derdeelge-

schap.In de circulaire,waarbj aan dehan- nooten,waten wanneerzj publicéren willen.
delsbetrekkinyen mededeeling wordt gedaan Geljke publicatie moetplaats hebben - en
van de oprigtlnr derflrma,komtindenregcl aan het nalaten er van iseen geljk gevolg
00k de vermeldlngvoorvan dehandteekening,
waarmede de haar betrefendezaken bekrachtigd zullen worden.
Hd m eestkenmerkend onderscheid tusschen
deze en elke andere vennootschap is dit,dat

verbonden - ,zoo de vennootschap ontbonden

wordt vôôr den bj de acte bepaalden tjd;
zoozj eindigtdoorden wi1dervennootenof
vanenkelenhunner?- z00ereenigeverandering

in de Oorspronkeltlke overeenkomstwordtgede leden eener firma, ieder hoofdeljk,voor maakt,diede regten van derden raakt,- z0o
het geheel,met hun geheele vermogen aan- zj wordtvoortgezet nà hettjdstip,waarop
sprakeljk zjn tegenoverderden voordeschul- zj anders z0u eindigen,enzo0eenegè'eindigde
den der vennootschap. Onderling zjn ze het vennootschap door een deel der vennooten
ieder voor hun aandeel.D eze solidaire aan- wordt voortgezet.Na het eindigen der vensprakeljkheid is vooralin 'tbelang van de nootschap volgt hare liquidatie,in den regel
derden, met wie nam ens de vennootschap is door de bestuurders en op naam en onder de
gehandeld?maar 0Ok in datdervennootschap, frma van de ontbonden m aatschap. Als de
die Juist door die bepaling een veel ruimer verefening is afgeloopen, kan ieder deelcrediet kan krjgen,dan waaroverzj anders genoot scheiding en deeling vragen der nog
z0u kunnen beschikken.Zj isgegrond in de tusschen hen bestaande gem eenschap van bevan ouds bestaande en erkende behoefte des zittingen.Zie Yennootschap.
handels, en levert geene bezwaren op voor
Firm am ent,zie Uitspansel.
de vennooten,omdatzj haar voorafkennen, Firm an,zie Ferman.

bewering, dat er geene irma bestaan zou.

Firmenich (Johannes Matthias), een
Keulen den 5den Julj 1808,maaktereedsa1s
schoolknaap gedichten in Keulschen tongvalj
alsmede een paar bljspelen rDe Köllschen
en Paries'' en rDë Bëvva un etHânneschen
om Göözenich''.Nadat hj zjne studiën te
Bonn en te Miinchen voleindigd had,reisde
hj eenigen tjd in Duitschland,ltalië,Frankrjk enz.,en vertoefde2 JaarteRome,waar

betrekking der vennooten onderling en Op

T'Qrlef, Arbc/z,Reinharten Cornelius.Du rna

en zich nu zooveelmogeljk zeker zullen

nemen, om zich niette associëren metonsoliede personen, zonder althans de noodige
yoorzorgsmaatregelen te nemen. De vennootschap moet volgens onze wet worden aange-

gaanbjeeneonderhandscheOfat
lthentiekeacte,
zonder dat evenwelhetgemis daarvan nietigheid medebrengt, of dat gemis aan derden

kan worden tegengeWorpen t0t staving der

D uitsch dichter en taalkundige geboren te

Die acte behelstnatuurljk alles,watOp de hj veel omging met ihorwaldsen, Horaee

die tegenoverderden vaninvloedis.Zjwordt onderhield hj te W eenen vriendschappeljk
von zldozer.g (Anastaop dubbele wjze openbaar gemaakt,door in- verkeer metden graaf'
schrjving - in haargeheelofbjuittreksel- sius Griin) en ontwierp er zpn treurspel
in een daarvoor bestem d register der arron- DClotilda Montalvi'',dathj,nadat hem het
dissementsregtbank of van het kantongeregt verbljf te W eenen ontzegd was,te Mi
inchen

der plu ts, w= r de mutschap is gevestigd,. voltooide'en te Diisseldorften tooneele bragt.
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Daarnaverscheen zjn bljspelnNach hundert van d, of als zuivere quintvan b gebruikt

Jahren, oder die emancipirten Frauen'', be- wordt.Alskleinetertsvan es,ofkleine sexte
nevens het voorspel rDie Studentinneni'.Iu van b heet hj ges,waarvan $s dus slechts
1839 vestigdehj zich te Berljn en gat'erde enllarmonisch onderscheiden is. Inis-dur en

Tkayok'
lnva Pf
/l/
tf
xïztkOfderNieuw-Grieksohe Fis-molzjn tweevan devierentwintigin 0ns
volksliederen'' ln het licht.Van zjne eigene toon-systeem bekende tgonsoorten,waarvan f
gedichten in de Duitsche, Nieuw-Grieksche, I'
is de grondtoon ot-tonika is. Zie Dw.en

En
gelsche en andere talen isn0g yeenev01- M ol.
ledlge uitgave verschenen, sommlge echter
FiscaalofadroeaatJsct
zclisdeoudetitel
zjn op muziek gebragt.Vooralheefthj zich
verdiensteljk gemaakt door zjn boekwerk:
rOermaniens Völkerstammen (1843- 1865,
dl 1- 3)'' eenerjkeverzam eling van sagen,
liederen enz. in verschillende D uitsche tongvallen. Hj is gehuwd met eene nicht van
den commerderaad Rieltartz te Keulen, en
nadat hj hetaanzienljk vermogen van dezen

van den ambtenaar,die hetOpenbaar Minis-

térie waarnam bj het voormalige H0f van
Holland.Zjne funetiën komen overeen met

die van onzen tegenwoordijen procureurgeneraal;voornameljk washp belastmetde
vervolgingvandeeriminélemisdrjven,hoewel
hj niet ambtshalvet uit zich zelf,daartoe
bevoegd was, m aar slechts op last van het

geërfd heeft,noemthjzichI'
irmenicl
t-Riehartz. Hof daartoe mogt overgaan. OOk bj andere
Firm ian (Kar1 Joseph,graaf von),een geregtshoven in hetoud-Hollandsch regtvindt
verdiensteljk Oostenrjksch staatsman,gebo- menSscalen.
ren te D eutschm etz in Tyrolden Gden AugtlsNog andere ambtenaren bj onderscheidene
tus 1716, ontving zjne opleiding teErthal, collegiën droegen denzelfden naam ;z00 vindt

Innsbriick en Salzburg,voorts aan de hooge- men o.a. een fscaal van de Generaliteit,
school te Leiden, en begaf zich vervolgens dietegeljk alszoodanigbj denhoogenkrjgs-

ter ontwikkeling van zjn kunstsmaak naar
Frankrjk en Italië.Na detroonsbeklimming
van Frans I keerde hj naar zjnvaderland
terug?Om zich aan de staatsdiensttewjden.

raad fungeerdeqeen Sscaal voor '
tcollegie

Hj zocht er liefde t0t de wetenschap op
te wekken en vooroordeelen uit te rOejen,
terwjlhj bibliotheken Oprigtteen zit
lh bejverde, 0râ de boekerj te Pavia te herstellen. Vooral maakte hj in 1759 zich
verdiensteljk jegens Milaan.Op eene onbekrompenewjzeondersteundehjgeleerdenen
kunstenaars,en Overleed den zosten Julj1782,
eene keurigeboekerj van 40000deelen bene-

verein in de collegiën,waarbj zj geplaatst
waren,moesten handhaven,zj haddenzitting

van Geeommitteerde Wtrt/zlvan de Staten van
Holland en Rvest-Friesland, wiens bestuur
betrekking had t0t de zaken,rakende de Ge-

M 6bria T/lyret
sïc zond hem alsgemagtigdenaar meenelands-middelenqeneenfiscaalbjiederder
Napels en vervolgensnaarLombardje.Hier Adm iraliteits-collegiën.De laatstgenoem dewaopende zich eenruim veldvoûrzjnetalenten. ren ambtenaren, die de regten van den S0uin de collegiën meteenepraeadvisérendestem ,
W aarom

zi
j o0k adrooaat of eaad genoemd

werden.Tegenwoordigheetn04deambtenaar
van het0.M.bj hetH00g MllitairGeregtsh0fadroeaatssoaal.
Fischartt
'
Johann),qenaamdMentzer,een
der luerkwaardigste Dultsehe sehrtivers, die

vens eene kostbare kunstverzameling achter- er in het gebruiken der taal en a1s hekel-

latende.

Zjn oom Leopold Anton,graaf schljverzjnmeestel'n0gnietgevondenheeft,

'twn Firzzll zl, geboren den zisten M ei 1679, werd tusschen 1545 en 1550 t: Mainz gebowas aartsbisschop van Salzburg en heeft ren. Yan zjne levensgeschiedenis weten wlj

zich beruchtgemaakt door zjne hardvochtige weinig meer, dan dat hj door zjn peet
vervolging der Protestanten, die htJ in den C. Solteid te Avorl'fls (mderwozen werd en
w inter van 1731 op 1732 ten getale van

30000 uit zjn aartsbisdom verdreef?terwjl
hj hun tevens procès aandeed als Oproermakerst zoodat hj zich hunne verbeurd verklaarde goederen kOn toeëigenen.Hj Overleed
den 22sten Odober 1:44.- De laatstemanneljke telg van dezen stam was Karl Leo-

zitsh voorts tûelegde op de regtsgeleerdheid.
Intusschen goven zjlle gestthriften getuigenis
van zjne groote belezenheid en uitgebreide
kennis.Tn 1750 deed ht
jeene reis naarEngeland,w oonde achtervolgens te Fm nkfbrt en

worden ook de met sneeuw en tls bedekte

te Straatsburg, werd in 1582 advocaat bj
het Rjkskamergeregt te Spiers, en i1
z 1585
ambtman te FOrbatth? alwaar hj vermoedeljk tegen het einde van 1589 overleed.Ztjne
talrjke werken (ongeveer 80)zjn van 1578
t0t 1590 gedeelteljk onder zjn eigen naam ,
gedeelteljk onderverse,
hillende pseudonymen
(Huldrioh Elloposkleros,Jtlsuwalt,Piekhart,
el
Az.)in hetlichtverstthenpn.De oorspronkel
#
i
'
jkrde
ed
rukInt
ken
zcj
nnetthter Z00r zeldzaam gewo
n.
llss
he
zjn de beste dier geschriften naardievanbuitenlandschesehrjvers

Fis is F door een kruls een halven

zo()vrj,datmen ze alsietsoorsprpnkeljks

pold r tza, graaf von Fzlv'wz1oz?vorst-aartsbisschop van Aveenen, geboren in 1760 en
overleden den Q8sten November 1831.
Firn noemt men in het hooggebergte
SneeuW , die 01* sedert Jaren i
s Opgetast?
gedurig grofkorreliger w ordten (loorte smel-

ten en weêr te bevriezen in hooggelegene
dalen en langs berghellingen allengs in glet-

schers verandert. In sommige Alyenstreken
toppen nFirner''of Ferner'' enaam d.

bewerkt, (loch deze bewerkin: is doorgaans

toon verhoogd.ofde zevende toon van Onze kan beschouw en.H iertoebehooren in deeerste
diatoniseh-chromatische toonladder van het plaats: rAller Praktik Grpszmutter (1572)''
,
modern toon-systeem , wanneer hj als terts naar de pPrognostication pantagrueline''van
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Rabeolnj- pAfentheurlich Raupengehörliche van San Carlo Borromeo,de Pieterskerk,het
Geschichtklitterung u. s. w. (1575)''
, 00k paleis van prins Engenias, het gebouw der
naar Rabelais, - rpodagrammisch Trost- munt,hetpaleis-Batthyanyi,het paleis-Traut-

biichlein (1577)'', - Binenkorb des Heyl.
Römischen Tmenschwarms (1579)'' naarhet
Nederlandsch van van A crliz, - en rDer
Heilige Brotkorb (1580)'', naar Calrjin. In
dezehekelschriften geeselthjOp dekoddigste
wjze nu eenshetzedenbederfdergeesteljk-

s0n,enz.Hj overleed,meteerbewjzen overladen, den sdexz April 1723. Zjn zoon
Joseplt .
l'
plx f4'
l Y scher '
/l
pzlErbaelt,geboren
Omstreekshetjaar 1680,bragtde ontwerpen
van zjn vader ten uitvoer en vervaardigde

in 1727 een stoomwerktuig ten behoeve der
heid, dan weder de dwaasheden der stelre- waterwerken in de Schwarzenbergsche tuinen.

wigchelarj, soms de verwaandheid derke- Karel 11 verhiefhem t0tvrjheer.Zjnekerleerden of 0ok de verkeerdheden van het ken engedenkteekenen zjn inrococo-stjlgemaatschappeljk leven. Daarbj behoort het
hoogstkoddige oorspronkeljkegeschrift:rFlöhatz, W eibertratz (1574):'. Eenvoudiger en
in rjm iszjn verhaal,pDasgliichhafftSchiF
v0n Ziirich (1576):'.Ernstig zjn voortszjne
XPsalmen und geistlicheLieder(1576)''.Daarin
heeft deze schrjver groote verdiensten,dat
hj te midden derkoddigstetafereelen steeds

bouwd,maar zjnepaleizen hebben een schilderachtig voorkomen.Hj overleed na 1740.
Ferdinand u4ff-f/ffyf Y seher, een verdiensteljk beeldhouwer en stempelsnjder.Hj werd
geboren te Berljn den lTden Februarj 1805,
was aanvankeljk goudsmid en wjdde zich
eerstlaataan dekunst.Hj Oefendezich aan
de académie teBerljn onderde leidfng van

zedeljke grondslagen der maatschappj, in
godsdienst,deugd en huiseljk leven.Hj bezat voorts een kostbaren schatvan ervaring
en levenswjsheid, zoodat hj zich nooitin
jdelebespiegelingenterliest,maarmetkrachtige trekken schetstwat hj zelfgezien en
ondervonden heeft.Verwonderljk iseindeljk
zjn uitstekend talent, om de taalnaarzjn
w i1 te smeden, te kneden en naar den
gang zjner denkbeelden te dwingen,zoodat
hj stee sden vorm inOvereenstemmingbrag'
t
metdeninhoud.Hetmeerendeelzjnerwerken
istevinden Op deKoninkljke bibliotheek te
Berljn.

1jn en belastmetde taak,om hetBe1le-A1-

eene warme belangstelling openbaarde in de

den beroemden Soltadow en daarna in hetatelier van den niet minder uitstekenden Ralleh.
Hier maakte hj aanmerkeljke vorderingen,
zooalsbljktuitzjnenRomeinschewaterdraagSt01'''1 di
e door den Koninr van Pruissen
Yverd aangekocht.Hj zag zlch weldra geplaatst als leeraar aan de académie te Berliance-plein meteen 4-talgroepenteversieren,

die de 4 mogendheden (Nassau, Engeland,
Brunswjk en Pruissen),welkeaan den slag
bj Belle-Alliance deelnamen, moesten vO0rstellen.Reeds in 1850 waren de modellen der
eerste 2 in gereedheid en vonden algemeenen

bjval, doch de uitvoering werd doorvelerlei

@@: Omstandigheden verhinderd.Zjn talentOpenFischer.Onderdezennaam vermeldenWIJ
I'
riedrielt Christoplt Jbwcfllzl I'iscker,een

baarde zich intusschen het meest in klein

verdiensteljk Duitsch schrjver.Hjwerd ge- werk,- in modellen,van welke wtideuitboren te Stuttgart den 12den Februarp 1750, stekende medaille ter gedx htenis van R auclö
studeerde te Tiibingen, begaf zich in 1775

verm elden, in vazen, schilden,candelabres,

naar W eenen en werd er hetvolgende Jaar enz.Hj overleedin 1866.
Ernst A'hwp Berthold Fï.scler,een D uitsch
secretaris btj het Badensche gezantschap,eene betrekkinj,die hj in 1778nederlegde. wjsgeer.Hj werd geboren den 23sten Julg

Daarna zag hp zich benoemd t0t secretaris
van legatie voorhet hertogdom Zweibriicken
te M iinchen,en ging in 1779 a1s hoogleeraar
in het staats- en leenregt naar Halle,w aar

1824 te Sandewalde in Silézië, studeerde te
Leipzig en te Halle in de godgeleerdheid en

wjsbegeel-te,werd in 1848 huisonderwjzerte

Ptbrzheim en vestigde zich in 1850 als pri-

htj den 3osten September 1797 Overleed.Hj vaatdocent te Heidelberg. Hier vonden zjne
schreef eene rGeschichte der Deutschen Erb- voorlezingen grooten bjval,doch in1853werd
folge(1778,2d1n)''
,- yDieErbfolgsgeschichte hem van regéringswege verbodeu, die te
unterSeitenverwantenlnDetltschland(1782)'', lkouden. Deze maatregelbaarde groot Opzien,

)1D ie Erbfolgsgeschichte des H ertogthtlm s maar w ord in een naam loos opstel in de
Darm stadter plfirchenzeittlng''verdedigd.Men
w ist echter, dat hetafkomstig was van den
hoogleeraarSehenkel,enM schersehreefdaarop:

Baiern (1778- 1780,2dlnl''1 DProbenëct
hte
der Deutschen Bauernmiidchen (1780)''
,11Geschichte des Despotismus in Dell
tschland
(1780)''
,- pGeschichtedesDeutschen Handels
(1791- 1794,4 d1n)''.

nDasInterdictmeinerVorlesungen (1854)''en
)Apologie meiner Lehre'.!waarin hj tevens
eene karakterschets ontwlerp van zjn tegen-

Johann B ernhal'd Fïtsc/l:r 'von FrlccA, een
uitstekend bouwktlnstenaar der 17de eeuw . stander.I'lscher voorzag vervolgens met GerHj werd geboren t'
ePraag (volgensanderen rin'tts en Strausz te Heidelberg door w eten-

schappeljken arbeid in zjnebehoeften.- In
1855zochthjzichteBerljnalsprivaat-docent
tevestigen,'
tgeenhem aanvankeljkgeweigerd?
doch in 1856 toegestaan werd. In hetzelfde
Jaar ging hj als hoogleeraarnaarJena,waar
zjne lessen een ongemeenen bjvalengrooten
gebouwd.Totdtlgebouwell, die A/
veenen aan toeloop verwekten, waarna hj in 18(
$2 door
te W eenen) in 1650, Oetbnde zich te Rome
onder Berllilti,en deed na zjn terugkeerte
W eenen aldaar het kasteel Schönbrunn verrjzen.Daarna vervaardigde htjvele ontwerpen van kerken en andere openbare gebouw en
en van paleizt
ln, die (1001-zl
jllzoou wertlen

hem verschuldigd is,belleoren voorts de kerk

de groothertog van W eimar t0t geheim hof-

FISCHER- FISTEL.

raad benoemd werd.Hj behoortt0tdeschool
vau Heyelen schreef:rDiotima.Die Ideedes
Schönen (1149)'',- rDie Logik undMetaPhysik oder Wissenschaftslehre (1852)'', en zjn hoofklwerk: rGeschichte del'netlern
Philosophie (1852- 1860, dl 1- 4,2de uitgave1866)':,waarin hj de leerstellingenvan
Cartesi'
us, Spinoza,Leibnitz en Kant op eene
meesterljke wjzeOntwikkelt.Voortsleverde
hj n0g: rFranz Bacov0n Verulam (1856)'',

sehiller.Drei Vorlesungen (185b)'',-
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despotisme ingevoerde verwarring tusschen
publiek- en privaatregt, van aerarium en
iscus bestaan; het moderne staatsregt herstelde die dwaling en voerde op nieuw eene

strenge afscheidinr in tusschen deQnanciën
van den vorsten dlevan den Staat.Deciviele
ljstiseeneinstellingvan dennieuwerentjd.
Zooals gezegd is,minder juist noemt men
'slands sehatkistn0g welssolbs,en spreekt
l
utl
n in dien zin van hetùseaalbestuur,van

fiscaalregt en van flseale proeedures.
nKant's Leben und die Grundlagen seiner
Uit herinnering aan deouaangonamebehan-

p

Lehre.Drei Vortrsge (1860)'', zlohann:
, deling,waaraan vaak ztjblootgesteld waren,
Gottlieb Fichte''- en rDiebeiden Kantisehen die m et den fiscus iu aalzrakiug kwamen,beSchulen in Jena (te zamen in 18G2)'',- doelt men lzog heden mtlthetwoordSscalinLessing'
s Nathan derW eise (1864)'') en Jeif die wjze van behandeling van de belasXBaruchSpinoza'sLebenundcharakter(18G5)''. tingschtlldigen,waarbj de ambtenaren van
Zjne geschriften behooren naar vorm en in- de schatkist hun best doen, f)m maar zoo
houd t0t de beste wjsgeerige werken in veelmogeljk van desc,
htlldpligtigenaftehalen,
Daitschland.
dikwjls zelfs zonderteletten op debezwaFiscus,een latjnsch woord,datkorf be- ren, die deze ter goeder trouw tegen de
teekent,is eigenljk de privaatkas van den schuld zelve ofde wjzevan he/en meenbn
vorst, hoewel men er ook welde schatkist te kunnenaanvoeren.Bj wezenljken twjtbl
van het land onder verstaat.De Rnmeinsche handelen zt
j,alsof deze in 'tgeheelnietbekeizers hadden zich, afgescheiden van de staat;zj maken van de overmagt van den
eigenljke sehatkist (aeravium) die in den Staat gebruik, om als 't ware datgene aftetempel van k%atltrnus bewaard en door den persen, wathun - en vaak te regt- niet
Senaatbeheerd werd eeneafzonderljke kas vrjwillig gegeven wordt.De fnanciële wetgevorm d t0t hun privaat gebruik en onder ten m oeten streng en strikt regtvaardig uit0en afzonderljk best
uur.Daarin vloeiden in- gevoerd worden;maar even ongeoorloofd als
kom sten van allerlei aard, die eigenljk t0t hetis,datdoor het tlit Onverstthilligheid toede staats-inkomsten behoorden.Deschattingen, gelaten bedrog van enkelen het algem een
door deonderworpen provinciën Optebrengen, worde benadeeld? evelz afkeurensw aardig is
w erden deels in de schatkist, deels in den het, dat de ambtenaren val
z den Staatzich
flscus gestqrt, zoodat deze verdeeld werden schuldig m aken aan fisealiteit.
in provinciën van den Staat en van den KeiFisher (J0hn),R.Kathûliek bisschop van
zer.Coniscatiën en geldboeten leverden mede Roehester en martelaar zjner getrouwheid
aanmerkeljke baten V00r den iscus 0P. aan de voorschriften der Kerk, werd ge'tBestuur van den fiseus)Ook zelfaldus ge- borelz omstreeks hetjaar 1455 te Beverley
naamd, wist het dezen toekomend deel h0e in het graafsehap York , studeerde te Camlanger h0e meer te vergrooten zoodat het bri
ye en werd vervolgens
bieehtvader der
aeraritlm meer 0l1m00r i11d011fisous Opging. grad
vln M aryaretha van .R'
lc&npzk#,de moeder

Deflscuszelfwerd t0teen zedeljk ligchaam, van Hendrik VII. Hij werd eerst kanseeene regtspersoonljkheid, verheven, m et lier deruniversiteit te Cambridge en in 1504
bestuursregelen en regtsmagt; het regt Van
den fiscus werd een exceptitmeelregt,vruehtbaar in en sterk dooreenemenigteprivilegiën,
die gegrond werden door den wilder despoten enindealgemeeneregtsleererkendenopgenomeu door slaafsche juristen
zéér ten
nadeele van de algem etlne regtszekerheid t)n
de welvaart der ingezetttnen.Hetdespotism e
van hetleenregtin de Middeleeuw en nam de
instelling van den flsctls van de Rom einstthe

KeizersOver,en breidde zjneregten inmeer
dan een Opzigt zelt'
s uit. Hj was en bleef
altjd een regtvan den sotzvereina1szoodanig,
we'
l te ondtt
rsohciden van zjn plivaat vermogen (patrimoîti'
tt
m prïzlcfzft
sl: Inaar verder
.

ging de Onderscheiding van privaat en ptlbliek regt ook niet;zelfs werd het besttlur
Van den isctls - Om dat deze aandeelkreog
ill de verbeurdverklaringen en botlten belast met de vervolging ambtshalve van m is-

bissehop van Rochester. OOk H endrik Tvf.f

was hem zeer genegen en won zt
jn raad in
bj (
1e vervaardiging der rAdversio VITsacramentorum adversus M.Lutherum''.Daarhj
eellter ter zake van 'sKoningseehtscheiding
de zjde koos der Koningin?wft
rd hj t0t gevangenisstrat'vot)ronllepaaldentjdveroordeeld,
(t(
)(r
ll herkrt
leg zjne vrjheid tt
lgen betaling
van 300 pond.Toellllj nidtemillinztlntegenstand volhardde en den lfonillg nietalsopperhoot'
d der Kerk w ilde erkennen,deed Hendrik
VIII hem in 1534 weder in hechtenisnemen
en in den Tow er ûpsluiten.Paus Panlus I1I
btllloem de hem t0t cardinaal, dot!h dit verbitterde den Koning?die hem nu wegensma-

âosteitssel
hfmnis ter dood liet veroordeelen.
I'
'
lsher stierf Op hetschavotd0n 22stenJunj
1535. Zjne geleerdhoid, eenvoudigheid en
standvastigheidwordenzeergeroemd,enzjne
verzamelde geschriften ztjn in 1597 te W iirz-

drjven en met het voel
'en van Onderhande- burg tlitgegeven.
Fistel (Een)iseen onnatutlrljke opening,
van de straf.rot op onzen tjd bleefeeni- gang ()fkanaal?waarlangs zichstoFen,w elke

lingen m etde bestlhuldigdenbverhetafkoopen

germate in verscllillelltle lalldon de (1001.llet zidl il1'
tlltl bepaalde ligtthaamsholte bevinxet
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den,b.v.etter,drekstofjurineenz.,genlimen
tjd nMr buiten of in eene andere holte
ontlasten. Een fstel kan ontstaan doordien
een aanwezig afvoerkanaal door verwonding

1jk aan Edlrard Weld van Lulworth-castle,
een 00m van den cardinaal W eld,na wiens
dood zjzichindenechtverbondmetTltomas

eene tweedeopening verkrjgt?waardoorzich
eene vloeistof uitstort (weefselistel),of00k
doordien bj eeneverstopping van hetnatuurljk kanaaldehierdopropgehooptestof(drekstof) een nietlwen uitweg baant,of'eindeljk
doordien een ziekeljk product (etter) zich

van een vorsteljk vermogen, leidde zj te
Londen eeneschitterende levenswjsenleerde
er den prins ran '
Xt
ZJIï,
: kennen, die zjn
huweljk methaar door een R.Katholieken

door eene buis ontlast.Een istelkanaal,door
de voortdurende stofontlasting opengehouden,
wordt met een revoelloossljmvliesbekleed,
zoodateen qstelIn den regelgeenptlnV0r00rzaakt.Zulk een kanaalkan verschillend van
lengte,enkelvoudig of vertakt wezen en 0ok
eindigen in een blinden zak.M en noemtdefstels doorgaâns naar de vloeistof, die er uit

ontlastwordt(ga1-,speeksel-,traanfstel),doch
o0k wel naar de ligchaamsdeelen,waarhj
zich bevindt.Om een istelterenezen,moet
men de oorzaak - b.v.hetzlekeljkebeen
bj beenbederf- wegnemen.Natuurljkeopeningen, die gesloten ztjn,moeten wedergeopend worden. Men kan het kanaal sluiten
doorhetaandebinnenzjdeoverzjnegeheele
lengte teprikkelen en die prikkeling teonderhouden,totdatdewandenaan elkaargroejen.
Fitz is een Normandisch woord - hetzelfdea1shetFransche/ld- ,hetwelk,evenals mac bj de Schotten,0'bj deleren en
b
en bj de Oosterlingen, debeteekenisheeft
van 'zoon
. Ve
elal is het met een stamnaam
verbonden,om een telg van dien stam aan te
duiden.Laterwerdhetgebruiktvooronwettige
zonen van koningen en prinsen, zooals in

Fï/zkrlerf,die in 1780 overleed.In hetbezit

priester lietinzegenen.Daar dezeverbindteniy
niet volgens de wetten des landsgesloten en

evenmin door eene Koninkljke toestemming
bezegeld was,m oest m en haar in Engeland
alsonwettig aanmerken,en de Prinszorgde,
datzjn vrlend I'
o.
'
rhaarin 1787in hetParlementopenljk alszoodanig beschouwde.Het
huweljk van Georgemetprinses Carolinavan
Wrz
yzldf
zl
t/k vernietigdeden band,die doorde
'
ontrouw van den Prins reeds aanmerkeljk
verzwakt was. Zj bleef echter hare plaats
behouden in den aristocratischen kring, al
werd zj 0ok in schotschriften opeenescherpe
wjzeaanqevallen.00k behield zjeenprachtig paleis ln Park Lane en een Jaargeld van

10000pondsterling,waarvoordeUrinshaaratL

gekochthad,en overleeddenz7stenMaart1837.

Fitzjam es, onderdezen naam vermelden

wj, behalve de hertogen van Berwiek (zie
aldaar):
Edouard,hertog van FïfgWvle,
x,eenmoedig
voorstander der Bourbons ln Frankrjk.Hj
werd gebëren te Versailles in 1776,verliet
Frankrjk in 1789,trad in dienstbjhetleger

der uitgewekenen onder Condê en ging ver-

volgens naar Engeland. Ten tjde van het
Consulaatkeerdehjnaarzjnvaderlandterug,
doch trad er eerst tegen het einde van het

Fitzroy,Y tqiamesen Fitzclarence.
Keizerrjk in.dienst bj de NationaleGarde
Fitzgerald (L0rd Edward), een Iersch te Parjs.Na de eersteRestauratie werd hj
volksleider,geboren op hetkasteelCartonbj kolonel, pair, adjudant en kamerheer. De
D ublin den 15den Odober 1763, werd in terugkomst des Keizers verdreef hem nogFrankrjk oqgevoed,trad in Britsche dienst maalsuitFrankrjk,dochnadetweedeRestauen onderscheldde zich in den Am el-ikaanschen ratie trad hj Op als een jverig verdediger
oorlog.Naztjntertlgkeerwashj jverigwerk- van het monarchale beginsel.Toch zwoer hj
zaam als lid van het Iersche Parlem enten na de Julj-revoltltie als pair den eed van
verzette zich m et kracht tegen de maatrege- t
rouw aan LoIdsT#ïl?
è.
pd.Laterwashj ge1en, die het Engelsche bew ind m et betrek- wikkeld in de intrigues van de hertogin 'van
king t0t ztjn vaderland wilde nemen.Toen Werz'
i, zoodat hj een korten tgd in den kerhj voorts in het huweljk tra; met Pamela, kermoestdoorbrenqen.In 1834legdehjzjne
deonechtedochtervanPltilàpe.
Xt
/t
ZJïJJ)kwam waardigheid als palr neder en stelde zich te
hj in verdenking van democratischegevoe- Toulouse met goed gevolg candidaat voor
lens, zoodatzjn naam op de ljstderomcie- het lidmaatschap der Kamer van Gedeputeerren werd doorgehaald. Hierdoor kwam zjn den,waar hj na Berrterde voortreffeljkste
opzet t0t rjpheid,om Ierland t0t een zelf- woordvoerderderLegitlmisten was.Hj overstandig rjk te verheFen,waartoeFrankrjk leed in November 1838.
hem hulp llad toegezegd.Aanvankeljk ging
Fitz-R oy (Robert),een Engelschzeemanj
alles voorspoedig, totdat de hoofden der za- was van vadersztjde,een kleinzoon van den
menzwering Op eene vergadering plotseljkin hertog van Grajton, eersten minister van
hechtenis werden genomen. I'itzgerald Ont- GeorgeTN ,en vanmoederszjdeeenneefvan
snapte e11hield,verm om d rondzwervende,de lord Castlereagh,.Hj werd geboren den 5den
draden der zam enspanning in handen,doch Julj 1805,nam in 1819 dienstbj demarine,
werd nogmaals verraden en den 4dej Julj diende in de M iddellandsche Zee en in de
1798 onthoofd.

wateren van Zuid-Am erika el1 werd luitenant

Fitzherbert (Mary Anne),heimeljk ge- in 1824. In November 1828 werd hj met

huwd met den prins ran IF'
IW .
:,laterGeorye
TT'',koning van Engeland,w erd geboren den

kapitein Rin.q uitgezonden, om de kustvan

Patagonië op te nemen,en hj deed znlks op
26sten Julj 1755.Haar vader, William z
/zlt
gfFzd zoo uitstekende wjze,dathj in 1831benoemd

van FongeCastle,uiteeneoudeR.Katholieke word t0t chef van eene nieuwe eypeditie,
familiegesproten,gafhaar in 1775 ten huwe- welko bestem d was naar de eilanden der
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Zuidzee en t0t hetdoen van lengtebepalingen met een aantal W higs zich 10s van Fpz,om
om den aardbol. Op deze reis,die t0t 1836 zich aan de zjdederregéring te scharen.Hj
duurde,washj vergezeldvan den beroemden werd in 1794 voorzitter van het Privy Counnatuuronderzoeker Cltarles.
Dt
zr'
?
tl
izl.Zjlle zee- ci1 en ging in den aanvang van 1795 als
togten beschreefFitz-Roy in hetwerk pNarra- Onderkoning naar Terlandt doch werd reeds
tive of the surveying voyages of H. M.S. naverloopvan3maandenteruggeroepen,Omdat

Adventure and Beagle (1839,2 dln,2de uit- hj zjne sympathie betuigd had voor eene
gave 1848)''.Inmiddels was hj t0tkapitein door Grattam ingeleverde billt0t emancipatie
opgeklommen en lietzich doorD'ttrltam kiezen
t0t parlem entslid.D och reeds in 1843 legde

der R.Katholieken. I'
itzwilliam regtvaardigde

zjne houding in het Parlement,doeh zjne
hj die betrekking neder,om a1sgouverneur spanning met het ministérie ofeigenltjk met
naar Nieuw-zeeland te vertrekken.H i
j be- George1IInam zoodani
g toe,dathem zelfàde
kleedde ditambtt0tin 1846tschreefrRemarks waardigheid van lord-lultenantvan een distrid
on New-zealand (1846)''
,en wjdde zich ver- van Yorkshire eenigen tjd ontnomen werd.
volgens aan de stlldie der m eteorologie.Tot Na den dood Van T'
Jff Yverd hj nogmaals
dired eur eener m eteorologisehe inrigting be- voorzitter van hetPrivy Council,eene betreknoemd, leverde hj jaarljks nMetereological king, die htj t0t in Xaart 1807 bekleedde,

observations'' en daarenboven een r'W eather- daar de w eigering desKonings,Om de emanbook,a manualofpracticalmeteorology(1862). cipat
ie der R.Katholieken in te williqen,
Hj was de eerste, die op het denkbeeld zjne aftreding en die van het geheele mlniskwam , om den telegxaaf te gebruiken t0t térie Grenvllleveroorzaakte.Nadien tjdnam
aankondiging vannaderendestormen,en zjne Fitzwilliam weinig deel aan de openbare aanstormsignalen hebben menigenzeemangewaar- gelegenheden.Tooh werdhjin1819nogmaals
schuwd en gered. Volgens ouderdom van als lord-luitenant van bovenbedoeld district

rang? werd hj in 1863 vice-admiraal der geschorst,omdathj in eeneOpenbare vergaBritsehe marine, en bl'agt in eene vlaag van dering (meeting)dehandelwjze derregéring
zwaarmoedigheid zich zelven Om het leven bj devolksbewegingenteManchesterinkrachop zjn buitenverbljfNorwood in Surrey den tigebewoordingen hadafgekeurd.Hj overleed
3osten April1865.
den 8stenFebruarj1833.- Zjn zoon Cltarles

Fitzw illiam isdenaam van eenEngelsch 'Irsglïcel Wentwortlt-ltitzwilliam, geboren den
geslacht, hetwelk afstam t van W illiam Fïfz 4den.M ei 1786, eerst lord M ilton genaamd,
Godric, een neefvan koning Ednard de -& - nam reeds Op zl-jarigen leeftjd zitting in het
lljder.Een zoon van dien stamvader,William Lagerhuis en verwierf er w eldra een naam
Fïfzfrillïczzl g'enaamd, vergezelde den hertog alsredenaar.Hjnam deelaanhetonderzoek,
van Normandië llaar Engeland en streed bj in 1809 ingesteld tegen den hertog van Ftlrk,
Hastings.Een zjnernazaten werddoorHen- hetwelk het Ontslag van dezen als Opperbetîrik V11I benoemd t0tgraafwczlSoltthampton, velhebber van hetlegerten gevolgehad.Toen
maar Overleed in 1543 zondereen manneljk de hertog in 1811 in dien rang hersteld werd,
0ir na telaten.- T0teeneJongereljlzbe- droeg lord M illon eën votum van afkeuring
hoorden sir W illiam Fi/z?ci/liczzl,dievan 1560 voor, hetwelk eehter afgestemd werd. DientOt1594 t0t5-m aaltoelord-deputy vanTerland tengevolge had hj groote moeite, om zjne
was en het vertrouwen van koningin E liza- plaatsin het Lagerhuis te behouden,- ja,
IeJA genoot.Hj overleed in 1599.Zjn even- zjne uitgaven hiervoor beliepen 50000 pond
zoo genoem de kleinzoon w erd t0t lord van sterling. Hj ondersteunde in 1829 de bill
Li
ford in Ierland benoemd,en wasdegroot- tot emancipatie der R.Katholieken, w erd in
vader van W illiamtdie in 1716 den titelver- 1831 voor Northampton gekozen en bevorkreeg van viscount M ilton en graafI'itzwil- derdede aannemingder l
'et
brmbill.Nadathj
J1zz?,.
W illia.m , de derde raaf Tverd in na den doot
'
l zjnsvader zitting had genomen
1742 ook pairvan Engeland en huwde 2Jaar in het Hoogerhuis,stemde hj in 1846 vöör
later m et A nnœ W enttvorth,eene zuster van de afsehaëng der g'
raanwetten,dol!h metde
den laatsten markies ran Wzfckizw/ltz- , zoo- uitdrukkeljke verklaring, dat hj dien maatdat dit geslaeht den naam aannam van W ent- regelnietinzjn gelleelenpmvanggoedkeurde.

'
lcorfFz-Fï/zzcïlliczzà. - Hj werd opgevolgd
door zjn zooll W illiam , geboren den 30sten
Mei1748,het toonbeeld van een vrjzinnigen
aristocraat. Hj werd opgevoed Op deschool
te Eton, waar hj .
Ft?.
'
r leerde kennen,stu-

Ofschoon hj zich doorgaans aan de zjde der
'
W higs bevond?verkooshj geene portefeuille

aan te nemen en kwam o()k meermalen in
verzettegen destaatkundovanlordP almerston.

Alseen vriendderwetenschap bevorderdehj

deexde te Cambrit
lge, reisde daarna op het de stichting van de universiteitte Londen en
vasteland, en nam in 1769 zitting in het van het Britsch Genootschap. O0k bezorgde
Hoogerhuis. Gedurende den Amerikaansehen hi.j met dr. R'
icltard Bonrke de uitgave der

oûrlog was hj een bestrjder der regéring, werken e11brieven van Edmnnd B'
urke(1826doch toen ztjn 00m Bl
geklnqltam in 1782 kan- 1844,20 dln).Hj overleed Op Wentworthselier der schatkamer werd, wilde hj geen house den 4den Odober 1857. - De tegendeel uitmaken van het ministêrie. Na den

woordige graaf is William Thomas t
gezlcdr
dood van dezen erfdehj eengrootvermoyen. W entwortk-.stzwilliam ,een zoon van den voor-

00k OnderPitlbehoordehj t0tdeopposltit, gaande en ridder van de Orde van den K0udoch na de groote revolutie in Frankrjk en seband,geboren den lzden October 1815.
de teregtstelling des Konings aldaar rukte hj
Fiume,eene Koninkljk-llongaarschevrj-

1Q;
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en vrjhavengtadjaan hetuiteindederschilderachtige golfvan Quarnéro gelegen,v00rheen Tersattie@ Fï/tl
yt
llï.
s ofO0k I'
an'
l
tm SCJi
Viti Jt
fSumen,in het Duitsch &.Veitam

naars papier naar verschillende landen,zelfs

naarEngeland.DeKoninkljke tabaksfabriek

houdt er meer dan 2000 personen bezig en

levertjaarljks65millioen sigaren.In de fa-

Flcff- en in het Slawisch Rieka genaamd, briek van werktuigen aldaarw orden de beste
was reeds in de dagen deröudheid eene der stoommachinesvoornorlogsvaartuigen,alsmede
aanzienljksteplaatsenvanLiburnië.Tentjde torpedo'svervaardigd,eneenwaterm olengeeft
derRomeinscheKeizerswaszjeenebloejende er verbazende hoeveelheden meel ter verzenstad? daarna een leen van den patriarch van ding naar de Levant en zelfs naar Brazilië,

Aqulleja,vervolgensvandegravenvanDlizlo terwjlervoortsn0ganderefabriekengevonden
worden.Eenhoggstbelangrjketakvannjver-

en van de heeren ran Görz, totdatin 1471
keizer Frederik I1I haar toevoegde aan de
bezittingen van het huis van A'
cùdlwcg.In

heid is er vervolgens de seheepsbouw.Eene
menigte scheepstimmerwerven liggen aan den

1776 werd zj d0or M aria T/lereyïtza1s een eeverderzee,en erwordenJaarljks20t0t30
corpus separatum (afzonderltjk ligchaam)met zeilschepen gebouwd.Erbehooren 186schepen
Hongarje vereenigè,en dietoestand duurde vooxdegroote vaarttehuis,en in 1869zjn
voorttotdat zj in 1809 door de Franschen er 2:39 schepen binnengeloopen.Er zjn Q
Averd bezet.In 1814 vervielde stad Nveder havens,Porto Canale FiumaraenPortoNuovo
aan Oostenrjk,doch werd in 1822 aan Hon- van welke eerstgenoemde 130 kleine vaargarje teruggegeven.Na de volksbewegingen tuigen, en laatstgenoemde 40 grgote schepen
van 1848 en 1849 voegde men Mltmebj het en 150 kustvaarders bevatten kan.Dezeheeft
kroonland Croatië, doch sedert1870 bevindt 14millioen oostenrjkscheguldensgekost.De
zich de stad methaargebied onderhetgezag

omtrek van Fiume issteenachtig,maar men

van het Hongaarsch bewind.Zj isa1sz00- heett er wjngaarden,die eene uitmuntende
danig dezetelvan een Koninkljken Gouver- wjnsoort opleveren.Het klimaatis erzeer
neur, tevens belast met het voorzitterschap
der Commissie voor zeezaken. Men vindt er
eene goede haven en eene quarantaine-inrigting,eene regtbank van eersten aanleg,eene
handels- en marine-regtbank en consuls van

devoornaamstehandeldrjvendemogendheden,
Hetaantalinwonersbedroeg in 1869nagenoeg
19000, van welke 14000 in de stad en 5000

op haargrondgebiedgevestigd zjn.Deinwonersbehoorenbjna alle t0tdeR.Katholieke
Kerk. TOt de inrigtingen van onderwjs behooren er een Koninkljk en een Croatisch

zacht, zoodat magnolia's,m yrten, laurieren
enz.er den w interverduren en kastanjeboo-

men de heuvelsversieren.Eindeljk bloeiter
de vissc'
herj; er worden jaarljks duizende
thonjnen gevangen, en men heeft er eene
kleine soortvan zeekreeftenyscampi (Astacus norvegicus),die alleen ln de golfvan
Quarnêrovoorkomen.
Fivelgo of Y velingo is de naam van één
derkwartieren,waarin ten tjdederRepubliek
de Nederlandsche provinde Groningen verdeeld was.Het ontleende zjn naam aan de

gymnasium , 2 stadssc,
holen van middelbaar Fivel, die, ontspringende in de veenen van
onderwjs, 2 lagere scholen en Q opvoedings- Duurswold, zich bj W ittewierum in 2 takgestichten voor meisjes.Voorts heeft men br ken verdeelde,van welke de noordeljke omeene in 1856 gestichte zeevaartschoolmetomstreeks 100 leerlingen.Totdem erkw aardigste
kerken behooren erde d0m van Maria-Hemelvaartm eteen nieuwen voorgevel in den trant
vari het Pantheon te Rome opgetrokken,en
de St. Veits-lfcrk, welke op de Kerk van

Maria della Salute te Venetië geljkt.Van de
overige belangrjke Openbare gebouwen noemenwjhetgouvernementsgebouw,eenfraajen

streeks het jaar 1238 verzand is,terwjlde
zuideljke in het Damsterdiep gedeelteljk is
overgebleven.I'irelyo w ordt reedsin de lode
eeuw een graafschap genoem d en bevattetoen

waarschjnlt
jk ook een gedeelte van het Old-

am bt. Het hedendaagsche Fivelgo grenstten
lloorden en oosten aan de W ester-Eems,ten
zuiden aan het Oldambt en ten westen aan
Hunsingo, en bevat de steden Appingadam
en Delfzjl, benevens Omstreeks een 40-ta1
dorpen.Het heeftdoor den watervloed van12
November 1586 en vooral van 26 December
1717 veelgeleden.

schouwburg,die 1600 personen kan bevatten,
het casino patriotico en de smaakvolle zeevaartschool. Vermeldenswaardi
y is 00k een
goed bewaard gebleven Romelnsehe triomfboog, ter eere van keizer Claudius 11,een
Fix, afkomstig van het Latjnsche woord
z00n van Germanic'
tts,verrezen.Vogrts zjn Jz'
l
f: (vast),werd doo1*devroegcreseheikuneronderscheideneinrigtingenvanweldadigheid. digen in tegenstellingvanzt
llt
yti
y gebruikt.O0k

In weerwil van t
1e nabjheid van Triëst, gaven zj aan koolztlurwegenszjn aanzienhebben handel en njverheid zich te Fitlme ljk soorteljk gewigtdennaam van jli
t.
eJ'
l
fcif.
voorsjoedig ontwikkeld,en de Hongaarsche - EeneidleJz:iseenvastgeworteldewaan,
d
i
e
z
i
c
h
doorgo
0ne
os
r
e
l
'
l
*
edi
1
1
gj
d00r
gee
n
ge
zag
regérlng getroostte zich hiervoor belangrjke
oFers.Tw ee spoorwegen zullen weldra Fium e laatuitroejen 0n alzooeeneS00rtVankrankmet het groote Europpsche spoorwegnet ver- zinnigheid tlitm aakt. Zj) die daaraan ljden,
binden.Ook is er eene Kamer van Koophan- kan m en Van het Opgevatte denkbeeld niet
del en Njverheid, eene onderlinge verzeke- afbrengen, terwjl ztj Over aangelegenheden,
ringsmaatschappjtegenzeegevaar,eeneiliaal- die daarmede niet in betrekking staan,sonls
inrigting dex W eener Bank en eene Banca zeer goed oordeelen en spreken.
ium ana. Eene groote papier-fabriek aldaar
Fix (rheodore), een Fransch staathulsverzendt Jaarljks meer dan 30000 tolcente- houdkundige, geboren te Solothurn in 1800,

FIX- FLACIUS.

werd geplaatstbj hetkadasterin Frankrjk,
en vestigde zich in1830teParjs,waarhjzich
belastte metderedactievan hetaardrjkskund
iy gedeelte van het pBulletin universeldes
sclences''. In 1833 sti
chtehj derRevt
lemensuelled'économiepolitique'
',van welkehjin
1836 een vjftaldeelen had uitgegeven,en in
1840zag hj zjneverhandeling overhetDuit-
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de ademhaling bj oppervlakkige waarneming

niets besyeurd wordt.De persoon, die in
iaauwte ls yevallen, geljkt op een doode;
zjnelippenzpnblaauw,zjneoogeningevallenj

zjn gelaat is bleek en verwrongen,zjn bewustzi
jn geheel Ot'gedeelteljk verdwenen,
en hj heeftalthansgeen vermogen?om zjn
bewustzjn te kennen te geven. Zulk een
sche tolverbond doorde Académie dessciences toestand nadert gewoonljk met oorsuizing,
morales et politiquesbekroond.Daarna werd duizeligheid, hoofdpjn en misseljkheid, en
hem het schrjven opgedragen van hetstaat- eindigt,nadat hj ltortoflar!g,van 5minut,m et zenuwhuishoudkundig gedeelte van het mEapport ten t0t een uur,gedtlurd heet'

sur les progr'
es des sciences sociales depuis trekkingen en m et een ruim ,koud zw eet op
1789''terwjlhetrlournaldeséconomistes''de het voorhoofd. De oorzaak van Eaauwte is
Revue nouvelle''en de roonstitutionnel''hem veelaleeneOngew onegemoedsaandoening?ont-

onder hunne mede-arbeiders telden.llj over- staande door het zien van ietsvreeseljks of
leed den 3lsten Julj 1846.- Zjn broeder walgingwekkends,doflr schrik en angst,door
Tlteobald, leeraar aan het Collége HenriTV
en aân de Polytechnische school te Parjs,
bezorgde met H ase en Slnner eene nieuwe
uitgave van den r'
rhesaurus linguae Graecae''

overspanning eu uitptltting van kracht, Ook

wel door bloedverlies ofpjn.T0t de beste
geneesmiddelen bj dezeongesteldheidbehooren koud water,HoFmans-droppels,Spiritus

van St#l
tanus,van de werkei
z van Cltrysô- nitridulcis en azjn.
stom'
us, en van onderscheidene classieke
Flaccus (Cajus Valerius),een Latjnsch
diehter, leeftle in de 2de helft der eerste
sehrjvers.
Fixa vincta. Hieronder verstaat men al eet
lw onzer Jaartelling en gverleed opjeugdie voorwerpen, die aan een onroerend goed

verbonden zjn, en wel zoodanig,dat zj
aard-,paal-,nagel-ofwortelvastzjn,zoodat
zj zel
veOok t0tde Onroerendegoederen gebragtw orden.Zie Immobilia.
Fixm illner (Placidus),een Duitseh ster-

digen leeftjd te Padua.Van zjn heldendicht
Argonautica''zjn ;boeken en een gedeelte
van het8stebewaard gebleven.Zj zjn uitge-

geven in 1474 te Leiden m etnoten van H ein.s
bzr.sen meteene voorrede van Burman.FlJc-

c%s YPaS een zeer verdiensteljk navolgervan

rekundige, y'
ebûren den Q8sten Mei 1721 te Virvqililts.
Achleuthen ln opper-oostenrjk,studeerde te

Salzburg en werd in 1745 hoogleeraar in het

Flaccus (Horatitls))zie llbratilts.
Flacius(Matthias),eigenljk '
W ccïci,een

Kerkeljk regtaan deriddersohoolte Krems- uitstekend godgeleerde uit de dagen der
mi
inster.W egens zjne astronomische kennis Hervorming, geboren te Albpna in Illyrië in
w erd aldaar in 1747 eene sterrew acht voor

1520, was reeds vroeg van evangélische be-

hem oygebotlwd,en zjne waarnemingen van ginselen doordrongen,studeerde teBasel,TiiM ercurlus hebben later Lalande in staatge- bingen en W ittenberg,en omhelsde,doorden
steld,Om naauwketlrige tafelsvan die planeet invloed van Imtlter bewogen,na een moejete vervaardigen.Hj was de eerste,die de ljken strjd de leer van '
smensohen verdorloopbaan van Uranus berekende, en hj be- venheid donrde erfzonde,welke na dien tjd
wees de waarheid van het verm oeden van de grondslag wasvan zjn godgeleerdstelsel.
Bode, dat de door I'lamsteed in 1699 waarge- In 1544 werd h!ihoogleeraarin deHebreeuwnomen en daarna verdwenen ster 34 van llet sche taal te svittenberg, doch het Leipziger

sterrebeeld de Stier laatstgem elde planeet Interim verdreefhem van dââr (1548).Hj,
wa'
s geweest.Hj overleed den 24sten Augus- begaf zich naar Magdtt
burg,rigtte zjne aantus 1791.Van zjne gesehriftenvermelden wj: vallen tegen Melanchton en zjne aanhangers,
Meridianusspeculae astronomicae (1765)'' - en was devertegenwoordigervan de gestrengDecennium astronomicum abanno1765- 1775 Luthersche parttj.Als zoodanig werd hj door
(1776)99
en nActa astronomit,
a Cremissa- hertog Johann Fz.ïtrc/z.ïc/zin 1588 benoem d t0t
hoogleeraar aan de pas-gtlstichte universiteit
mensia (1776- 1791)''
Fjeld of.
j;(
illisdenaam vanwoesteberg- te Jena.Zjne hartstogteljke twistgierigheid
vlakten op het Skandinavische schiereiland, was echter den Hertog eene ergernis?zoodat
waarbovenziehhierendaarbergtoppen(tinde) hj in 11
$62zjn ontslag Ontving.Daarnatoettle
verhefen. Sommige bergen, zooals de Sylt- hj achtervolgel
'
ls te Regensburg,Antwerpen,
fjeld,de Jadnemtgeld,zjn ernaargelloemd. Frankfortaan (1e Main en Straatsbllrg zonder
Fjord noemt men in Noorwegen eene ergens etlne duurzallleverbljfplaatste vinden,
smalle insnjding der zee in hetrOtsatshtige en Overltled in ss-.iarigttn Ouderdflm te Frallkstrand.Van deze zjn de Drontheinler-t
gord tbrt aan de Main in een hospitaal.Eerst was
(20geogr.mj1lang),deSogne-tlord (32geogr. hj als een gOdsmau vereerd cn later werd
mjllang),de Stavanger-f/ord enz.dool'steile hj wegenszjneleer,datdeerfzonde t0thet
rotswanden terhoogte van 1000Ne(1.elomge- w ezen van den gevallen m enseh behoort,zelfs
ven,- en deschilderachtlge Christiania-fjord door zjne trouwsteaanhangersverlaten.TOch
(18 geogr.mjllang)isde merkwaardigste. was zj geone andere dall die van Luihel..
Flaauw te ot'onmayt noemtmen een plot- Voorts heeft hj zich verdiensteljk gemaakt
seljk wegzinken der krachten) waarbj de als m edewerkel'aan de nMagdt'burger Uentupols nagenoeg ophoudtte kloppen,terwjlvan riën'')a1s schrjvervan eenrcatâlogustestium
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veritatis(1556)''en van eennclavisscripturae (1260). W eldra vond hj aanhangers in alle
sacrae (1567)'',alsmede door de uitgave van steden van Italië;ouden enJongen,aanzieneen Bjbelsch woordenboekmetverhandelingen ljken en geringen trolkken door de straten,
over de grondbeginselen der schriftverklaring.
Flacourtia Commers.isde naam van een
plantengeslacht uitde familie der Flacourtiaceën, alzoo genoemd naar E tienne de .F7Jcourt, die in de 17de eeuw eene rllistoire de

geeselden zich ten bloede en vermaanden
allen tot boete. Door priesters aangevoerd,

begaven zj zich soms bj duizenden naar

andere landen,om aalm oezen te verzamelen.

In 1261overschredenzjmettalrjkescharende

l'
île de Madagascar''geschreven heeft. Het Alpen en verwierven in D uitschland,Bohemen
onderscheidt zlclldoor z-slachtige ofz-huizige en Polen vele navolgers.Toch vond de broebloemen,een s-deelig,gekleurd bloemdek met derschap afkeuri
ng bj de vorsten'en bj de

12 t0t 50 m eeldraden m et tussehengevoegde hoogegeesteljklleld.Deschaamteloozenaakt-

schubjes en niervormige helmknoppen,door
vrouweljke bloemen,waarvan hetvruchtbegiuseléén- of schjnbaarveelhokkig en door
eeneklierachtige schjfomringd is,terwjlde
stjlen ontbreken en de 3-t0tlo-deeligestempels ongesteeld zjn,en eeneronde,eenhokkige bes.Hetomvataltjd-groene boomen en
heesters,die in warmegewesten groejen en

heid der Flagellanten bj hetzich toedienen
der geeseling kwetste de zedeljkheid,en de
zwervende troepen,die door hetafpersen van

aalmoezen den vrede derburrersverstoorde,
gaven zich over aan allerlel uitspattingen.

Daarom werden zj in Polen en Bnhemen over de grenzen gejaagd.Toen echter
in 1349 eene vreeseljke ziekte,de Zwarte

welsmakende vruchten dragen. Tn den Indi- D0od genaamd,Europa ontvolkte,vertoonden
schen Archipel bevinden zich 6 soorten met zich weder Geeselaars in Duitschland en aaneetbare vruchten, bekend onder den naam grenzende landen en gaven voor, dat zj
vanroekam.- F.Janyomas Gzzl8.,meeldraden brieven uit den hem elhadden onts'angen.ter-

en stamyers op verschillende stammen dra- wjlzj doorhunneboetedoeningen enliederen

gende, ls een vrj hooge boom met uitge- het volk zochten ap te winden.Nu werden
spreide takken;men vindthem in Oost-lndië zj van wege de Kerk vervolgd, en zelfs
en China en hj bezit bruinaehtig-roode, n0g in 1414 moesten 91Flagellanten tegeljk

zoete vruchten. 7. Atzvltlzl/c/zi A Jr.groeit op t
eSangerhauseninThiirinyendenbrandstapel
Madagascar en draagt paarschroode vrtlchten, beklimmen.Omtrenthetelnde der 14de eeuw
Ont
stonden 0ok eldersvereenigingen vanboetedie op pruimen geljken.F. Sepiaria.
Apa5.,
een gedoornde heester,is in Oost-lndië alge- lingen,doch deze waren onafhankeljk van
meen, dient er t0t omheining en levert sap- de Flagellanten.De kerkvergadering te Conpige, zure vruchten,terwjlF.Stt
pidaSozù. stanz nam gestrenge maatregelen tegen de
F.inermLsApaù.en F.Roekam Zoll.desgeljks Geeselaars,zoodat zj nadien tjd in vergetelheid geraakten,- hoewelmen meent,dat
aldaarte vinden zjn.

Flacourtiaceae L. 0. .Ricl
tard is de
naam vaneenetweezaadlobbigeplantenfamilie,
die boomen en heesters om vat met eenvoudige, afw isselende bladeren zonder of m et
zeerkleine steunbladen en okselstandigetweeslacbtige of veelhuizige bloemen.Hetbloem dek is 4- of 5-, zelden 3- ot'G-bladig of47-oflz-deelig,en in den knopdakpanvorm ig,

ern0g altjd leden dier orde bestaan.

Flageliaria L.isdenaam van een plan-

tengeslacht uit de fam ilie der eenzaadlobbige
Flagellariaceae. H d onderscheidt zich dûor

een G-deelig,gekleurd,afstaandenoverbljvend
bloemdek en eene pruim vormige, 3-hokkige
bes. Van de soorten noemen wijF.indica L.
ofwilde rotang,diein Oost-lndië groeit.Deze

zelden klepvormig. De meeldraden zjn door- plantheettlange,lancetvormigestengelbladen,

gaans in een onbepaald getal aanwezig en

die in ranken eindigen,en touwvorm ige stcn-

onderstandig op eene klierachtige schjf Of op gelsterdiktevaneenvinger.Dezekruipenover

hetbloemdekingeplant,dehelmdraden smalen
dehelmknoppenz-hokkig.Hetvruchtbeginselis

deheestersheenenklimm entegenhoogeboom en
0p.HetOndexstegedeeltedierstelzgelsisn0gal

éénhokkig, somtjds schjnbaar veelhokkig holztig, regt en stjf,zoodatmen erwandelen heeft wandstandige zaaddragers en 2 of stokken van snjden kan, en het bovenste
meer eitjes. De stjl is eindelingsch,gaaf gedeelte, in dunne repen gespleten, levert
of verdeeld en heeft stompe of knogvor- eene uitmuntende grondstof op voor vlechtmige stempels.De zaden zjn veelof welnig, werk.D8 bladeren zjn buisvormig,at
hrissenaakt of van een zaadrok voorzien; het lend,bruin en meteene rank voorzien,welke
kiem witisovervloedigenvleezig,dekiem door- zich overalvasthecht.Defloemtrossengeljken
gaans in de as der veelal bladachtige zaad- Op die van den ligtlster, doch zjn grooter,
lobben gelegen. De gewassen,totdeze fami- en de bessen, die van een grooten,bruinen
1ie behoorend, groejen in warme landen.De steen voorzièn zjn,geljken op peperkorrels.
zaden van somm ige soorten leveren verf- D e gekaauw de bladeren worden Op wonden
stofen;van andere zjn devruchten eetbaar. gelegd.

Flagellanten of' Geeselaars is de naam

Flageolet is eene kleine iuit à bec,dat

eener broederschap der 13de eeuw ,die geen is,met een voorroertle Ofmondstukle,- het
volkomen vertrouw en stelde in de genade- kleinste Cuit-instrument,dater bestaat en gemiddelen der Kerk en Om die reden het be- woonljk uitivoorvervaardigd.Reedsin 1580

sluit nam , om t
loor zelfkastjding vergiffenis moet het zjn uitgevonden,maar in 1802
van zonden teverwerven.DekluizenaarXainer werd het aanmerkeljk verbeterd door den
te Perugia w ordtvoorhaarstichtergehouden

instrumentmaker W illiam Wt4i0l#rï#.g: te Lon-
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den. 00k noemt men aldus eene manuaal- of aan den valvan Lono TMI@Ze,doch werd
labiaalstem op hetorgel,die dooreene kleine vervolgens door het Voorloopig Bewind als
uit flln Engelsch tin vervaardigde pjp - generaal gepensioneerd. Na den staatsstreek

voyel
pj
;.
p geheeten - den iageolettoon na- van 2 December 1851stelde hj zich terbebootst. Flageolettoon noemt men 00k een schikking van Lodewqk Napoleon en werd 1id
toon van een bjzonderkarakter,in kleuren der consultatieve commissie en in 1853 senaklank zeer van den gew onen toon verschil- tor.Het volgendejaar werd hjmede belast
lend, die op de strjkinstrumenten, a1s de met de uitgave der brietW isseling van Napoviool, de violoncel en zelfs Op de contrabas, leon 1.Hj overleedteParjsden zdenDecemkanwordenvoortgebragtdooreenebgzondere ber 1870. Zjne vroegere betrekking met
wjzevan strjken en knjpen van de snaren, koningin H ortense schonk het leven aan den
waarbj deze zich door onderscheidene bui- graaf Morny.
gingen en atWjkingen in deelen gaan ver- Flamberg,in hetoud-FranschSamberge,
deelen.De groote meesters Op destrjkinstru- vermoedeljkafkomstigvanhetFranschewoord
menten hebben in den laatsten tjdwelwerk /cz?c (zjde) en van hetDuitsche bergen (begemaakt van het Eageolettoonenspel: vooral veiligen)is de naam ,dien men in demiddelPavjani
ni op deviool.Bj een overmatig ge- eeuwen gaf aan een lang en breed ridderbxulk er van gaat het stshoone effect, dater zwaard.Sommigenmeenden,dathjinverband
m ede behaald kan wordçn,geheelverloren.
stond met Samme (vlam) en bezigden derFlahault de la Billarderie (Auguste halve dit woord bj voorkeur van een golfCharles Joseph,graafde),een Fransch gene- vormig gesmeed en alzoo op eene vlam geraal en staatsman, geboren den zlsten April ljkend zwaard.
Flam bouw en! 00k wel wasstokken ge1785, was de telg van een adelljken stam
uit Picardië.Zjn vader,een jverig konings- naamd, bestaan ult pitten die bj herhaling
gezinde,moest tjdens de groote Revolutie op getrokken worden door gesm olten w as, verhet schavot sterven. De jonge I'
laltaultvond mengd m et talk,en o0k welm et dennenhars
metzjnemoedereenewjkplaatsinEngeland, en terpentjn.Men voegtzulkepittenin buigwaar zj onder den naam van Sonza schreef zamen toestand zamen t0t w asstokken van
en hierdoor in de behoeften van haar zelve
en van haar zoon voorzag.Nadatbeide vervolgens eenigen tjd in Duitschland hadden
doorgebragt, keerden zj in 1798 terug naar

Pari
js waar I'lahault dienst nam bj de ruiterj,waarmedehj OnderhetbevelvanNapo.
leon in Italië streed.In 1800 nam hj deel
aan den veldtogt in Portugal,werd adjudant
van Mltrat en onderscheiddezich zoowelbj
Austerlitz a1s in Spanje. Na den slag bj
W agram werd hj kolol
zel en adjudant van
Berthier,- voortsbaron van hetKeizerrjk.
In den oorlog metRusland in 1812 streedhj
dapper bj Mohilew en werd in het volgende
jaarbrigade-generaalen nadenterugkeervan
hapoleon adjudant van dezen. Zjn Onverschrokken gedraq bj Leipzig bezorgdehem
den rang van dlvisie-generaal en graat'
. Bj
de eerste Restauratie wees hj alle aanbiedin-

een bepaald gew igt. Deze Yvorden daarna
veelal met geltleurde was beschilderd. ln

Duitschland snjdtmen ze in stukken,welke
t0t verlichting van den kerstboom gebruikt
worden.Men bezigt hetwoord flambouw ook

welin de beteekenisvanfakkel(ziealdaar).
Flam en noemde men in het Oude Rome

den bepaalden priester van deze ofgene god-

heid.A1steeken zjnerwaardigheid droeg hj
eene kegelvormigemuts(apex),aan wiert0p

zich eene dunne, m et een wollen draad 0m w onden roede bevond. Er waren 2 klassen
van iamines, nameljk Patrleisehe en Plebliselte.Tot de eersten behoorden de priester
1'
.$

van Jkpiter (iamenDialis),vanMars(iamen
Martialls)en van Q'
l
tiq'
inlts(:amen Quirinalis),
die reeds ten tjde van N'
tma totdie waardigheden waren geroepen.Zj genoten deeervolle

onderscheiding van hetgebruik dersella curugen der z?onrbons Van de hand en plaatste lis. Daarenboven had de :amen Dialis zjn
erDe
ugkeer
van
lemon weder lictor,zjne OFerknapen en zjne afzonderljke
zi
a
acn
h di
bejnsde
zn
jdet.
Keize
r zoNndapo
he
m etbe- woning, die als eene vrjplaats (asylum) be-

langrjke depêches naar W eenen,doch I'la- schotlwd werd. 00k was hj 1id van den
Jtwlf werd te Stuttgart in hechtenis genomen

Senaat en ontheven van de verpligting om

en keerde onverrigterzake terug naarParjs, ooit een eed afte leggen.Toch moest hj

waar Napoleon hem t0t pair benoemde.Ver- zich Onderwerpen aan somm ige beperkingen:
volgensstreed hjbj.
'
W aterloo,en deinvloed het was hem niet veroorloofd,een paard te

van Talleyrand was oorzaak, dat hj bj de bestjgenOfeen nachtbtliten destadtebljven;
tweede Restauratie niet uit Frankrjk ver- voortsa1szjnegemalin,dieden naam droeg
bannen werd.Hj begafzich eenigen tjd naar van Flamiltiea en methem vûorde oferdienst
Zwitserland en daarna naar Engeland,waar moest zorgenj qverleed, was hj gehouden,
htjmetde dochtervan den rjken lord Keitlt zjn ambt neder te leggen. - Het aantal
in het huwelgk trad. Slec,
hts nu en dan be- Eamines uit de Plebéjers bedroeg 12.
Flam ingo (De) behoort tot de familie
zocht hj Parjs, doch na de Julj-revoltltie
nam hj zitting in de Kamer der Pairs en der Reigerachtige vogels en tot de orde der
was in 1831 gedurende een halfjaar gezant Steltloopers. Hj onderseheidt zich door een
te Berljn.Daarna woonde hj de belegering sterken snavel, die van boven plotseljk 0mder citadèl van Antwerpen bj,en werd in gebogen en van onder sc,huitvorm ig is,door
1841 benoemd t0t gezant aan het H0f te

lange pooten en een langen hals, en door

W eenen. llj bekleedde die betrekking t0t teenen, die met een geheel zw emvlies ver-
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bonden zjn.Desoorten van ditgeslachthebben op gevorderden leeftjd eeneroode kleur.
Eéne van deze,degewoneiamingo(Phoenicopterus,antiquorum)komt 00k in 0ns werelddeel voor,nameljk in hetzuiden,- voorts
aan de kustvan Afrika.aan die derCaspische
Zeeen in Oost-lndië.Hj bereikteenehoogte
van bjna Q Ned.e1,doch danzjn depooten

waarvan later00kdenegendewjk vanRome

haren naam Ontleendeyen zorgde tevensvoor

den aanleg derF lam%nia/
t
o (ziealdaar).In
het 2dejaal
-van den tweeden Ptlnischen oorl0g wederom t0t consul gekozen,vertraagde

hj, door de aanzienljken tegengewerkt,de
plegtigheden zjner ambtsaanvaarding totdat
hj het leger bj Ariminum (Rimini)bereikt

o0k 7 of 8 Ned.palm lang. Hj heefteene had, trok daarm ede H annibal te gemoet en

rozenroodekleur,doch devoprsteslagyennen lietzich bj hetmeervan Tfasimene t0teen
zjn zwart.Hj bouwt het kegelvormlg nest veldslay verlokken,waarin hj den heldenvan klei of slik zit daarop schrjlings te dood stlerf.
broeden, en voedt zich met in het w ater
Flanlsteed (J0hn),eenberoemdEngelsch
levende weekdieren. De oude Romeinen re- sterrekundige, geboren te Derby den 19den

kenden het vleesch der Jonge vogels t0t de Augustus 1646,wjdde zich reedsvroeg met
lekkernjen.Hier en daar wordtde Camingo jver aan de astronomie en begafzich verKm gemaakt,en hj leeftdan op goedenvoet volgensnaarLonden,waarhjinkenniskwam
met het overig pluimgedierte. - In Ame- m et Newton en H alley en in 1676 doorkoning
rika leefl de roode Pamingo (Ph.ruberL.); Karel11 t0tbestuurdervan de nieuw e sterre-

eene andere soort (Ph. ignipalliatus) heeft
men daarenboven in Zuid-Amergta, en n0g
eene andere (Ph. minor) aan de Kaap de
GoedeH?0p.

wacht (Flamsteed-house) te Greenwich benoemd werd.Hierdeed hjveleennaauwkeurige waarnemingen t0taan zjn dood Op den
3lsten D ecember 1719. Alleen het uitdrukFlam lnia via, eene beroemde straatin keljk bevel van koningin Anna k0n hem behet oude Rome, strekte zich uit van de wegen,de uitkomsten van zjn arbeid opentriomfpoort in den Muur van Servi'
tbs tOtaan
de Flam inia-poortinden Muurvan A '
arelianus,
en draagtthans den naam van het Corso.Vobrts noemde men alzoo een Italiaanschen
heirweg, door den veldheer I'
laminilts gebouwd. Deze liep van Rome door Etrurië en

baar te maken onder den titel pHistoria

coelestis brittannica (1712, 2 dlnl'' - een
werk, dat na zjn dood in betere gedaante
door Halley-uitgegeven werd (1725,3 dln).
Zjne plaatsbepaling van 3000 sterren werd
later door Hersehelherzien en aanmerkeljk
Umbrië naarAriminum ;hj islaterdoorA'
lv verbeterd.Na zjn dood verscheen ook zjn
gl,:Jl# en vervolgens door paus Jlm'
lts III belangrjl
te pAtlas coelestis (1729)''met25j
laterm et28 kaarten.
wederin oyde gebragt.
Flaminlnus (Titus Quinctius),een R0- Flandin (EuyèneNapoleon),een Fransch
meinsch Patriciër,geboren omstreekshetjaar schilder en oudheldkundige,geboren den 15den
Q26 voor Chr.,werd in 198 consul,versloeg Augustus 1809 te Napels, oefende zich aanPhilipr s de Jàzwdr:,koning van Macedonië, vankeljk zonder leermeester in het teekenen
meermalen in Thessalië en veroverde Boeotië, en schilderen, en na eene reis door Italië
waarna hj ill196 bj de Isthmische spelen leverde hj in 1836 op de tentoonstelling te
de Grieken vrtjverklaarde.Hjoverwonvoorts Parjs 2 Italiaansche stadsgezigten. Daarna
den beheerscher van Sparta en verwierf bj volbragt hj eene reis naar Algiers en bezi
jn terugkeer te Rom e ill 194 een t'riomf hoorde vervolgens onder de kunstenaars,die
van 3 dagen.In 191 begafhj zich nogmaals den Franschen gezant de Sercey naarPerzië
naar Griekenland, werd in 189 censor, en vergezelden.Na verloop van 2Jaarkwam hj
ging in 183 als afgevaardigde naar koning terug teParjs,waareenedaartoebenoemde

Prltsia.
g van Bithyni'
ë,om de uitlevering van commissie een gunstiq verslag inleverdevan

Sannibal te vorderen.Zjn levensloop lsbe- zjn arbeid. De minlster nam hetbesluit,
om dezen openbaar te maken,doch naauweschreven dqorPlltamchys.
Flam inlus isde naam vaneenPlebéjisch ljks was hj hiermede begonnen, toen de
geslacht in het oude Rome. Berpemd was Académie desinscriptions hem bj deregé-

vooral Cajus Flczzlizlif
u jdie a1s tribuun in ring aanbeval t0t het volbrengen van eene
232 vôôr Chr.zjn voorstel doordreef, Om nieuwetaak.Hj gingin 1843metden consul
tegen den wi1 van den Senaat het vroeger
op de Sennonische Galliërs veroverde land
onder de Romeinsche burgerste verdeelen,een maatregel, die het uitbarsten van den

Botta naar Ninivé, om er de Assyrische
bouwvallen in teekening te brengen en de

opgravingen te bevorderen.Na zjn terugkeer
verwierven zjne verrigtingen op nieuw de

grooten Gallischen oorlog (225- 222)veroor- goedkeuring der Acade'm ie, en de K am ers
zaakte.Tegen den wensch deraanzienljken verleenden de gelden,benoodigd voor de uitwerd I'
laminins,nadat hj in 227 de pas- gave van zjn werk. Dientengevolge ververworvene provincie Sidlië als praetor met schenen zjn pvoyageen Perse (1843- 1854,
roem had bestuurd, in 223 met P'
ltblius .
Fk- 6 dln metkoperen platenl''enzjne rMonuri'
us t0t consul gekozen,en hj opendeden ments de Ninivé (1846- 1850,5 d1n met 400
brief van den Senaat, waarin hj het bevel koperen platenl.'' Een derde prachtwerk,
ontviny van te bedanken, eerstnadathj de XL'Orient(1856-1864)''omvatin 3 fo-deelen
Insubrlsche Galliëxs aan de Adda overwonnen Azië t0taan de Perzische golf en is versierd
had. A1s censor met Ca.i1
u Ze-ili'
?
zd Paplts m et 150 steendrukplaten, door den auteur
bouwde hj 4en naarhem genoemden drcus, zelven vervaardigd.
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Flandrin (Jean Hippolyte),een Franseh 0ok weleens onderscheidene Eanken van toeschilder, geboren te Lyon den 23sten Maart nemende hoogte achter elkander gelegd,om

s te beter degrachtte kunnen bestrjken.
1809,ontving zjneopleiding aan deteeken- de
school in zkne geboorteplaats, en werd in Deze bedoelingen worden echter beterbereikt
1829 eene leerling van Inyres te Parjs.Tn doo1'de thans gebruikeljkegekasematteerde
1832 verwierf hj den eersten prjsvoorhet ianken.- In de algemeene krjgskunde beschilderen en de hierm ede verbondene toelage teekenen ianken dezjden van eeneafdeeling
vooreen s-jarig verbljfteRome.Zjne stuk- ofcorps;zj vormen gewoonljk de zwakste
ken,die hj vandaarOverzond,wekten groûte punten, zoodat het evenzeer van belang is
verwachtingen en verschaften hem velebegun- deze door hetterrein Ofdoor voldoende troestigers, zûodat hem bj zjn terugkeer te pen te versterken, als om op die van den

Parjs weldra belangrjke werkzaamheden vjand den aanvalteondernemen.Krjgslieden,
werden pgedragen.Destedeljkeraadaldaar die den naam van fankenrsdragen,houden
belastte hem met de versiering der kayél steeds hunne aandacht op de flanken van
van St. Jean in de kerk van St. Séverln, den vjand gevestigd,om Op de hoogte tn
hetwelk in Olieverf 01? steen gesohiedde. bljven van zjne bewegingen en een onverVooralbleek zjn talentl11de versiering van hoedschen aanvalte voorkomen.
het koor der kerk van St.Germain-des-prês
Flassan (Gaetan Raxis,graaf de),een
en van het middelschip der kerk van St. Fransch dagbladschrjver,geborenteBedouin

Vincent-de-paul.O0k andere bedehuizen wer- in 1760, was afkomstig van een Grieksch
den aan zjne zorg toevertrouwd.In dege- geslachtt waaraan paus P aulqs I1I in 1536
wrochten van I'landrln Openbaartzich zoow el de heerljkheid Flassan in het graafsehap
een .zuivere sm aak als een echt godsdienstig Venaissin schonk,en verkreeg van Pius FY ,

gemoed, en a1s kunstenaar Onderscheidt hj die hem zeergenegen was,eeneaanzienljke
zich voorts doorzjne ideale rigting,doorde praebende.In 1787 ging hj naar Parjsen
harmonie der vormen en kleuren, door een bezocht er de militaire school, terwjlhj
eenvoudigen en gestrenge stjl.Vool'ts heeft na de groote Revolutie het land verlieten in
hj onderscheidene uitstekende portretten ge- dienst trad bj het corps van Condé.Toen
leverd. In 1853 werd hj lid van hetInsti- ditlaatsteontbonden werd,ginghjnaarItalië
tuut,en hj stierfOp eenereisteRome den en vertoefde eerst te Florence en later te
zlsten Maart 1864.

Venetië.NadatvervolgenshetSchrikbewindge-

Flaneliseene van kunstwol(lompenwol) vallenwas,keerdehjterugnaarParjs,koosde
vervaardigde, effene of gekeperde, slechts diplomatische loopbaan enwerdehefdereerste
weinig gevolde, op de regterzjde eenmaal afdeeling bjhetministêrievanBuitenlandsche
geruwde? eenmaal of in het geheel nietge- Zaken, doch nam weldra zjn Ontslag. Op

schoren stof. De ketting van ditweefselbe- vermoeden van verstandhouding m et de uitstaat dikwjls uit kamgaren,of0ok weluit gewekenen wilde men hem gevangen nemen,

katoenen garen ofioretzjde,- de inslag doch hj ontkwam aan het gevaar door den
altjd uitkaardgaren.Eene fjngekeperdeEn- com missaris van policie en de soldaten in
gelsche soort draagt den naam van swanskin zjnekamerop tesluiten.Daarna verborghj
(zwanenvacht); iets dergeljks? maar veel zich te Marseille en keerde eerstna den 18den
grover, is het baai. M en gebrulkt het Qanel Brumaire naar Parjs terug,waar hj zjne
ongekleurd en gekleurd t0t voering, m aar XHistoire genérale de la diplomatie française
vooralt0t onderkleederen,die w egensde ab- depuis la fondation de la monarchie jusqu'au
sorbsie van de uitw asem ing der huid zonder 10 août 1792 (2de uitgave 1811, 7 dlnl''in
deze te sterk afte koelen Onmiddelljk ophet het licht gaf. Later werd hj benoemd t0t
ligchaam gedragen worden. Om die reden is hoogleeraarin de geschiedenisaan dem ilitaire
het een eerste vereischte van qanel,dathet school te St.Germain-en-Laye, en in 1814

zeer zacht zj en geene onaangename prik- vergezelde hj als historiograafvan hetdepar-

keling wekke.
tementvau BuitenlandscheZakenhetFransche
Flank noemtmen in deversterkingskunst gezantschap naar het Congrès te W eenen.
ofden vestingbouw eenelinie,w elke bestem d Om de belofte, dathj eene na den va1van
is Om eene andere van terzjde te verdedigen Napoleon doorhem aangekondigdegeschiedenis
of- bj werken,die van achteropen zjn- der Fransche diplomatie gedurende de Revo-

eene rtlimte van terzjdetedekken.Bjeene lutie ongedrukt z0u laten,ontving hj een
versterking met bastions grenzen de tlanken belangrjk jaargeld. Later toonde hj eene
Onmiddelltjk aan den middenwal (courtine), groote belangstelling in de zaken van Grieom de gracht, vöör deze en vöôr de faces kenland.Van zjneoverige gesehriften vermelder naburige bastions gelegen,te bestrjken. den wj:pDe la colonisation de St.Domingue
Daar debastions uitdetorens dervoormalige (1803)'' - pDesBot
lrbonsdeNaples(1811)''
muren ontstaan zjn,plaatstemen aanvanke- - rDe la restauration politiquedel'Europeet
1jk deianken loodregtOp de courtine,later de la France (1814)'9,- >Delaneutralité
echter loodregt op hetverlengde der tàce van de Belgique (1831)'', - en rsolution de la
een naastgeltl
gen bastiou.Om het geschutop question d'Orient (1840)''.Zjn hoofdwerk is
deiankenbetertebeveiligentegeneeneenilade echterrllistoire du CongrêsdeVienne(1829,
der vjanden,heeft men ze dikwjls alshet 3 dln)''.Na de Julj-revolutie trok hj zich
ware naar de binnenruimte van het bastion geheelterug van hettooneelderopenbareaanteruggetrokken of gebogen, en men heeft gelegenheden)enoverleeddenzostenMaart1854.

12B

PLATHEADS- FLAVIUS.

Flatheads ofPlathofden,00k k
%elL
pq;ge- stofin den handelkomt.Hetilnstegedeelte

noemd, is de naam van een Indiaanschen
stam , die in Noord-Amerika ten westen van
het Rotsgebergte,aan den bovenloop van de

van dat poeder bevat,behalve 3 tot60/0looi-

vermaagschapt te wezen met de Nez percés,

Flavine heet men ook eene basis, die in

zuur,eenegelekleurstof,q'
uercitrinegenaam d,

die zich bj behandeling met verdunde zuren
Columbia-rivier in Nieuw-caledonië (Britsch in suiker en quereetine,een geelpoeder, verIndië), doch grootendeels ten zuiden van de deelt, dat gewoonljk Sarine (geelstof,van
Britsche grenzen gevestigd is.Zj schjnen Jlar'
usofgeel)genoemd wordt.

hunne westeljkenaburen.Zjleideneenzwer- licht-gele naalden kristalliseel'tendoorLanrent

vend leven, hunne taal is weinig bekend, en Chaneelverkregen werd tlitbi-nitrobenzoen zelfs hun aantalbehèort t0t deverborgen- phenon.door behandeling m et zwavelwater-

heden.In den laatsten tjd zjn eehteronder- stof.Deze Eavinelostmoejeljk op inwater,
scheidene W esleyaansche zendelingen der- maar zeer goed in alkohol en aether, en
waartsgetrokken.
vormtkristalljnezouten.
Flaubert (Gustave),een Fransch roman- Flavius isdenaam xaneen Oud-Romeinsch
schrjver, geboren te Rouen Omstreeks het geslacht.Drrtoe behoorden:

Jaar 1821,studeerde aanvankeljk in de geneeskunde, maar legde zich inzonderheid t0e

Cltqj'
us.Fl(Irï'
?
z.
9,een zoon van Anel
utwaarschjnljk van Sabjnschen stam.Hjwassecre-

taris van Appius O!c'M#if.fd te Rome en bragt
Hkgo t0t modellen koos.W eldra echter ver- a1s zoodanig een verslag in gereedheid van
wjderde hj zich van deRomantischeschool, de Legis actiones, vermeld onder den naam
Om eene realistische rigting te volgen. Hj van plus Flavianum '', alsm ede van de sdies
schetste tafereelen uit hetdageljksch leven, fastien netàsti,''zoodat deze 00k ter kennis

op de dichtkunst,waarbjhjByronen T'
scfx

en wegenszjn roman rMadameBovari(1857, kwamen del'Plebéjexs. Het volk benoemde
2 dln)''werd hj van kwetsing derzedeljk- hem om die reden t0t aedilis curulis (504
heid voor hetgeregtbeschuldigd,dochvrjge- vöôrChr.
).

sproken. Maar niet alleen hierdoor baarde

C/JW,
SI'lavi'
us Fivlàdl,die zich in den bur-

zjn boek groot opzien;hetbevatinderdaad geroorlog tusse'hen k%ulla en Mariu ,a1stegenlevendige schetsen in een keurigen,schilder- stander van eerstgenoem de, berucht m aakte

achtigen stjl. Omstreeks dien tjd volbragt door zjne vermetelheid en wreedheid. Hj
us, dien
hj eene reis naar Tunis en vergaderde hier werd den consul L. Fcldri'lf.s Flacc'

de bouwstof voor den geschied- en Oudheid- men naar Azië zond,om Sulla als opperbekundigen roman psalammbô (1862)'',diedes- velhebber te ontslaan,als legaat toegevoegd,
geljks met bjval ontvangen werd. Hierin maar kreeg te Byzantium ongenoegen met
schildert hj den opstand der huurbenden eerstgenoem de, die hem derhalve van het
tegen hetaloude Carthago,en de voorstelling legaatschap beroofde. I'larius z0n op wraak
van de stad met hare paleizen en verdere en wisteen oproer te doen ontstaan,dataan
gebouwen en van de inwoners met hunne den consul het leven kostte.Nu maakte m akleedjjgastmalen en gewoonten getuigtvan rl.ç zieh meester van het ppperbevel,zegede xjke verbeelding van den auteur.Intus- praalde meermalen op M itheI'dates,om singelde
schen dienen de daarin optredende personen hem in Pintana,en z0u zich van hem m eester
alleen t0t ledepoppen voor het geschied- en gemaakt hebben,indien Izacull'
tts hem slechts
oudheidkundigl
gewaad,terwjldeopgeschroefde meteenevlootondersteundhad.Daarnaw oedde

stjlopden duurvermgejend wordtvoorden hj tegen allen, die de zjde van k
%ulla gelezer.
kozen hadden, overweldigde Ilium door verFlaveria Juss.isdenaam v!neen planten- raaden verwoestedezestadopeenebarbaarsche
geslacht uit de familie der Zan
amgesteldbloe- wjze.Toen echter Sulla in 94 vöör Chr.. naar
migen (Compositae). Het onderscheidt zich Azië trok en vrede sloot met M itlvrldates,
door eene onbehaarden bloembodem ,goor een werd Flavi'
ttsbt
j Thyatira ingesloten.Te verschubbig,ongeljk,3-of4-bladig omwindsel, geefs deed hj yogingen Om teonderhandelen
en doorovale,gestreeptevruchtenzonderzaad- ofzich doorslulpmoordvan zjntegenstander
pluis. Het omvat kruiden m et onbehaarde teontdoen.Zjn legerwerdafvallig;hjmoest
stengels, tegenovergestelde bladeren en gele

naar Pérgamus vlugten,en sneuvelde hier in

bloemen.Men heeftoverbljvendeeneenjarige den tempelvanAsclepias(Aesculapius),nadat
soorten in M exico, W est-lndië en Peru. F. hj zich zelven reeds eene wond had toegeContrayerra Perr.(Milleria Contrayerva Car. bragt.
Eupatorium Chilense M olin.) is eene eenja- Inlaniu ,een broeder van Hermann ofArmirige plant uitde warme gewesten van Ame- Z'
ll,
:,vorstderCheruskers.Hj diende in het
rika, met opgaanden stengel,lancetvormige, Romeinsche leger onder Tiberiln en Germanigezaagde,naar Onderen sm:laioopende,van cld.Hj had aan de Wesermetzjn broeder
3 hoofdnerven voorziene bladeren en digte, eene zamenkomst,diebjnameteen tweegeschjfvormige bloemhoofdjes.Dezeplantwordt vecht geëindigd was.- Een zoon van I'laals een tegengif beschouw d, en de bloemen rïl
f:?Italicl
ts genaamd,wordtdesgeljks a1s
vorstder Cheruskers vermeld.
leveren yene gele verfstof.
Flan ne. De bast van den verrers-eik
I'lavi'us Jb.
s/ AI.:, zie Joseplt'u8, - Flavius
Qdztzdïtxzz'
..s, zie Vespasianus,
F lavi'
us
(QuercustinctoriaL.4,van de Opperhuid Ont- T'
daan en daarnagemalen,leverteengeelpoeder, Fdetx.
siczil,
s Tit'
l
u , zie Titu.
s,- en I'lavius
sjzie Vopisc'
tœ.
dat onder den naam van qnereétron a1s verf- Tzbzlcx,

FLAXMAN- FLEISCHER.

Flaxman (J0hn),een berpemd Engelsch
beeldhouwer,geboren teYork den GdenJulj
1755,bezochtop ls-jarigen leeftjddeKoninkljke Académiet maar werkte niet in het
atelier van dezen ot'genen m eester.In 1782
trad hj in hethuweljk metAnnaDenmant
die w eldra een weltladigen invloed oefende op
zjne werkzaamheden.Methaarbegafhj zich
in 1787 naar Rome,waarhj eerlang de 0pmerkzaamheid der kunstvrienden boeide. In
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(1681en laterl'',vermeldenwj zjnesllistoire
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later),ï?La ven
DPanégyriquesdessaints(1690,3dln)''.Zjne

Oeuvres complètes'' verschenen ill 1782 ill
10 dln.Volgens bevoeydebeoordeel
aarsover-

treft hj Bossuetin zulverheid van stjl,doch
evenaarthem nietin rjkdom vandenkbeelden
en wegslepende kracht.
Fleck (Johann Friedrich Ferdinand)jeen
uitstekend Duitsch Tooneelspeler,geboren te
Breslau den 12denJanuarj 1757,bezochtde
universiteit te Halle, om in de theologie te
studéren, doch zag zich doorden dood zjns
vaders van voldoende hulpmiddelen beroofd,
zoodathj het besluitnam,om tooneelspeler
te worden.Reeds bj zjn eersteoptreden te
Leipzig werd hj metbjvalbegroet.In 1779
ging hj naarHamburg,en in 1783 werd hj
als gast te Berljn zoozeer toegejuicht, dat
hj eraanstondseen engagementk0n sluiten.
In 1786 zag hj er zlch geplaatst bj den
Nationalen schouwburg, werd er in 1790
regisseuren waswegensdeziekeljkheidvan
professor E neqel doorgaans met de directie
belast.Hj wasalshetware geboren voorde

1794 keerde hj naarLondenterug,verwierf
er yrooten roem ,en werd erin 1810 1id der
Konlnkljke Académie en hooyleeraar in de
beeldhouwkunstaan die inrigtlng.Nadathj
in 1820 zjneechtgenootedoorden dood verloren had, zeide hj het gewoelder wereld
vaarwel,en overleed den 7denDecember 1826.
Beroemd zjn zjne schetsen bj de podyssee''
en bj de !Ilias''van Ilbmerus, - voorts
zjne teekenlngen bj de werken van Dante,
en zjneplaten bj de treurspelen van Aesehy41,:.M en ontwaartin de meestekunstgewrochten van zjnehandeeneongemeeneverhevenheid en een zuiveren,edelen stjl.Hj was
een der eersten, die op het voetspoor van
Winekelmann doordrongen in den geestder
classieke kunst.Fraails vooralzjn bas-relièf karakters en den hartstogt der stukken van
ter gedachtenis van den dichter Collins in de

Shakspere. De zonderlinge overgangen, de

kerk te Chichester, - voorts de aartsenyel vreem de tusschenpoozen, het verhevene en

Michaël, Satan overwinnende, hetSchlld hetnaïve,daarinnedergelegd,gafhjOpeene
van Achilles, - Psyché,- Ap0110 als her- hoogst natutlrljke wjze terug,zoodatTieek
der. een aantalborstbeelden, en hetge- erkende, dat hj de drama's van Sltakspere

denkteeken van lord Mans
jeld en dat van eerst door dien acteur had leeren begrjpen.

de familie Baring te Micheldean in Hampshire. Als eene merkwaardigheid wordt gemeld, dat Flaœman uit de overeenkom stvan
den schedelvan B onaparte met dien van keizer A'ttgustlts de rol voorspelde, die eerstgenoem de als overheerscher vervullen zou.

Men zegt,dathj in sommige rollen,bjvoorbeeld in die van king Lear, zelfs den beroeuaden Sehröder overtrof. Schitterend WaS

zjn spel in de rollen van Sltylock, Glfz,
Otto ron W i/&l,:lcc#, Tanered,-rtst
:ez,Etltel-

'
l
npt/'
,dom Pedro (in nlnes de Castro''
),enz.

Flêche (La),dehoofdstad van een arron- O0k burgerljke rollen vervulde hj op eene

dissementin hetFranschedepartementSarthe uitstekendewjze.Hj volgde steedsde inspi(Anj0u), 51/ageogr.mjlten zuid-zuidwesten ratie van het Oogenblik,zoodatdoor Ongunvan Le Mans op den linkeroever der Loire stige omstandigheden zjn spel soms maten
in een fraai dal gelegen, is over het geheel Naauw was, terwjl hj kort te voren goed gebouwd. Men heeft er eene regtbank wegens betere stemm ing - allen betooverd
van eersten aanleg, eene kam er van land- had.Hj overleed teBerljn den zostenDecembouw en eene militaire school.Ook verhefter ber 1801,nadathj Ook zjneechtgenoote en
zich het fraaje, in 1603 door Hendrik ITr 2 dochters totuitstekendetooneelkunstenaresgebouwde kasteelm et eenprachtigpark,kost- sen gevormd had.
bare schilderjen en eene bibliotheek met Fleischer (Heinrich Leberecht), een uit20000 deelen. Het aantal inwoners van La stekend beoefenaar der Oostersche talen,geFlêche bedraagt ruim 7000; zj verbouwen boren te Schandau aan de Elbe den zlsten
groenten, wjn, ooft en graan,- ook heeft Februarj 1801 bezochtin 1814 en later het
men er fpbxieken en een levendigen handel. gym nasium te Bautzen,en ging in 1819 naar
Flechler (Esprit)?een uitstekend Fransch Leipzig, om zich toe te leggen op de godkanselredenaaren schrjver,geborendenloden geleerdheid. Reeds te voren had hj zjne

Junj 1632tePernesin hetgraafschapVenais- krachten aan de Oosterschetalen gewjd.Hj
sin,ontving eene wetenschappeljke Opleiding zette die studie te Leipzig voorten ging in
en w erd opgenom en in de orde derJezuïeten, 1824 naarParjs,Om erhetmondeljkonderdie hj echter weldl'
a verliet, om zich naar wjs van Saey te genieten en van de handParjstebegeven,waarl1j alskanselredenaar schritten der Koninkljke boekerj gebruik te
grooten roem verwierf.Zjne ljkredenen Op maken.Onder de leiding van Caussin de PerBossvet en Turenne zjn meesterstukken van eeval oefende hj zich in het Araksch en
welsprekendheid.In 1673 werd hj lid der zocht tevens den omgang derjonge EgypteAcadémie en in 1687bisschopvan Nîmes.Hj naren, die door M eltemed-Ali naar Parjs
overleed te Montpellier den 16den Februarj waren gezonden.ln 1828 keerdehj naarzjn
1710. D00r hem is de Académie te Nîmes vaderland terug en Ontving eene aanstelling

gesticht. Behalve zi
jne rOraisons funèbres aan de schoolte Dresden.Reedswas hj in
V1I.

9
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FLEISCHER- FLENSBURG.

1835 op het punt,om naarPetersburg te ver- ouderljke woning,bezochtdaarna de school
trekken, waar hem het professoraat in het teMei
szen enqingvervolgensnaardeuniverPerzisch aan de universiteit,benevens de be- siteit te Leipzlg, om in de geneeskunde te

trekking van adjtmd voor oostersche oud- studêren. De onrust van den Dertigjarigen
heden en letterkunde was aangeboden, toen

hj te Leipzig t0topvolger van Rosenmûller
werd benoemd.Hj begaf zich derwaartsen
bleef aan Leiyzig getrouw , zelfs toen men
hem naarBerljn riep,om eenprofessoraatin

00r10g bewoog hem , om naar Holstein, te
trekken,en toen hertog I'
riedroltrozlGottorp
het voornemen opvatte, om een gezantschap

naar zjn zwager, czaarMiel
taëlFe#orpznïfd.
j

te zenden, verkreeg I'lemmin.g eene plaats in
het Arabisch, Perzisch en Turksch te aan- het gevolg van den gezant. In 1635 keerde
vaarden.Fleiseher wordtvoor den uitstekend- hj behouden terug,en ontving toen verlof,
sten beoefenaar van hetArabisch in Duitsch- om meteengezantschaynaarPerziëterei
zen;
land yehouden.Van zjnewerkennoemenwj hj ging in datzelfde gaar onderzeil,en ber
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Mos
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de mtgave van Aboeveda'srHistoriaante-islamica'',- van den Commentaarop den Koran Nadat hj zich te Revalmetde dochtervan
door Beidltawi,- van rAli'shundertSpriiche, een aanzienljk koopman verloofd had,vatte
arabisch und persisch paraphrasirt v0n W at- hj het voornemen 0p!Om zich teHamburg

wat(1837)'',- voortsdevertalingderj
rGouden als geneesheer te vestlgen.Hj begafzich in
halsbanden'' van Samaelts
jari, die hem in 1640 naar Leiden,en promoveerde aldaar in
een letterkundigen strjd wikkelde metHam- de medicjnen,doch ovexleed reeds kortna
ver-Tvroçs
.fcl, - hptvexvolg der oorspronke- zjn terugkeer den 2de Aplil van hezelfde
ljkeuitgavevan zDuizend en éên nacht''- jaar. I'lemming bekleedt onder Duitschlands
l
yr
i
s
e
he
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ht
er
s
der
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ee
uw den eersten
en eindeljk de uitgave van catâlogussen
van Oostersche handschriften in de Konink- rang. Hj behoorde t0t de Silézische dichtljke bibliotheek te Dresden en in destads- school en overtrof zelfs O'ifz in kracht en
bibliotheek te Leipzig.Hj is lid van het schoonheid van uitdxukking, in levendigheid
Saksisch genootschap van wetenschappen en van gevoel en in rjkdom van verbeelding.
heeftvele opstellen geleverd in hetrzeitschrift Hoewel men bj I'lemminy de rlzwheid van
der deutschen morgenlsndischen Gesellschaft-'' zjn tjd aantreft!bevatten toch zjne pW eltFlem m ing.Onder dezen naam vermelden liche und geistllche Poemah (1842)'' een
schat van fraaje liederen,vooral van welwj:
Jaeob Heineok,graafron .F7dz?'@l1.ç, minis- luidende minnezangen.In zjnegedichten van
ter en veldmaarschalk in Keur-saksen, ge- lanyerenadem ,waarin hjzjnereisavonturen
boren den 3den Maart1667.Hj wasdetelg bezlngt,vindtmenhieren daarvoortreFeljke
Van e0n Nederlandschen, naar Pommeren gedeelten.
ovexgeplanten stam ,die reeds Onderscheidene
Flensburg, de volkrjkste stad en de
veldheeren en staatslieden had opgeleverd.Na aanzienljkstehandelsplaatsvanhethertogdom
hetvoleindigen zjnerstudiën ging hjin1688 Sleeswjk,ligt 4'/a geogr.mjl ten noorden
naarEngeland,entraddaarnaeerstinBranden- van de stad Sleeswjk op den achtergrond

burgsche en vervolgens in Saksische dienst van de Flensburger Föhrde, eene baai der
alB adjudant-generaal van den Keurvorst Oostzee,en aan den voetvan eenigeheuvels,
George. Keurvorst I'
riedrlch xl.fz-çvdf verhief die de haven tegen alle winden beveiligen.
hem tot veldmaarschalk , en I'lemming, in M en heeft er een h0fvan appèl,een Prote1697 naar W arschau gezonden,bezorgde aan stantschen bisschop en (in 1867) 22000 indien Vorst de kroon van Polen. Hj onder- woners,van welke 21000 t0thetEvangelischscheidde zich voorts in den 00rl0g tegen de Luthersche Kerkgenootschap behooren.Bj de
Zw eden en veroverde in 1699 de vesting 4 aanwezige kerken kw am in 1865 nog eene

Di
inamiinde bj Riga.Toen laterdeSaksische R.Katholieke.Van deoverigegebouwenzjn
troepen achterwaarts m oesten trekken en
KarelXII alsoverwinnaarde uitlevering van
Flemming eischte,gingdezenaarBrandenburg,
dochhjkon weldranaarIlresdenterugkeeren.
Zoodra de voorspoed aan IcarelJffT den rug
toekeerde, deed m emming moeite, om aan
den Ileurvorst ran Saksen hetbezit van Ljfland te bezorgen en Pruissen t0teen 00rl0g
met Zweden te bewegen, doch te vergeefs.

het raadhuis, de beurs en het hospitaal van
den H. Geest merkwaardig te noemen.O0k
heeft men ereen gymnasitlm ,eenemiddelbare

school en 2 zeevaartscholen.Debelangrjkste
bronnen van bestaan zjn erhandel,scheepvaart en njverheid. In 1869 werd er de

haven bezocht door 2211 schepen,van welke
1412 onder Duitsche en 678 onder Deensche
vlag voeren.Kleine stoombooten Onderhouden
O0k in Polen leden zjne plannen, om er in de baaide gemeenschap metSonderburg
'sKoningsmagtuittebreiden,schipbreuk.Hj op Alsen; - 00k is Flensburg door stoomoverleed te W eenen den 3osten April 1728, booten met Stettin en andere stedenderOosten wordt geroemd als een man,die zich wèl zeeverbonden.Voortsbloeiterdezeevisscherj,
door overmatige eerzucht liet leident m aar alsmede de oestervangst.T0t defabrieken betevens groote dapperheid m et onvermoeide hooren ereenrjstmolen,eenepalmolie-fabriek ,
w erkzaamheid verbond.
eene stoomsteenbakkertj en eenige scheepsTcl! I'
lemmlny, éên van de uitstekendste tim merwerven. Een spoorweg loopt er in
Duitsche dichters der 17de eeuw. Hj werd ééne rigting naar Sleeswjk,en in de andere
geboren den 5den Odober 1609 te Harten- naar de meer noordeljke havens van het
stein, ontving zjne eerste opleiding in de Hertogdom. - Het arrondissement Flensburg

FLENSBURG- FLEURY.

131

is bjna 18t/z D geogr.mjlgroot,en telt had de linkervleugel onder Beaulieu bj
ruim 63000 zielen.
zjn aanval op de brug van Auveloy en
Flesch (Eene) noem t men een vat, ge- op de redoutes van Fleurus 20 kanonnen
schikt om eene of andere vloeistofte bewaren, vooral Mrater, bier, wjn,olie,azjn,
sterke dranken en likeuren enz.Gewoonljk
is eene Qesch vervaardigd van groen ofdoor-

veroverd, toen beide tegen den avonds het
bevel ontvingen, om terug te trekken,daar
de prins v@n Ooùlr.gbj hetvernemen dercapitt
llatie van Chalqeroi z00 verschrikt was

schjnendglas.Hetligchaam der:esschcnver- geworden,dathj debjkansverworvenzege-

naauwt zich langzamerhand of 0ok welmet
een hoek tût een hals, die met een ktlrk
Fesloten kan worden. De basis eenerieseh
ls kegelvormig, en men geeft aan die kegelvormige holte den naam van ziel. Eene ge-

praal liet Ontglippen en de hoop Opgaf om

district Charleroi, telt n0g geen 4000 zielen,
maar ism erkw aardig door de veldslagen van
29 Augustus 1622,toen hertog Christiaan ran
W'
rfzzddz
ltlïp'à en gxaaf llrnstr.s Afanqfeld zich
raet zTvare verliezen door hetleger derSpan-

studeerdeaan hetcollégederJezuïeten,daarna

Nederland te redden.Reeds den loden Julj
Juni
j 1815 viel niet vex van Fleurus (bj
trokken de Franschen in Brussel.- Den 16den

Ligny) een bloedige veldslag voor tusschen
wone wjniesch kan in 0ns land 8 Ned. de Pruissen en Franschen en deze laatsten
maatjes vochtbevatten.Buiten 'sLandsheeft staken na den slag bj W aterloo Fleurus in
m en erj die grooter ofkleiner zjn.Omtrent brand.
het vervaardigen van flesschen raadplege men
Fleury.Onderdezennaam vermeldenwj:
AndrêAàrcv/cdeFJ:V'
/'
,,cardinaaleneexsten
hetartikelGlasblazerl
j.
Fleurus, een vlek aan de Sambre in de ministervan Lodew'
qk XV.Hj werdgeboren
Belgische provincie Henegouwen en in het te Lodèvein Languedocden22stenJunj1653,

aan hetcollêge HareotlrtteParjs.en werd

kanunnik te M'
ontpellier en doctor der S0r-

bonne.Aan hetH0fvan Lodewùk XIV verwierf hj door zjn innemend voorkomen en

Jaarden ondergeneraal Cordora heensloegen, zjn geestigen omrang de algemeene gunst,
om zich metde Hollanders te vereenigen,zoodat de Koningln en later ook de Koning
van den lsten Julj 1690,toen deFranschen hem t0t aalmoezenier benoemden. In 1698
onder den maarschalk van L'tbsembqarg de verhiefLodewbk XfTrhem t0t bisschop van
Overwinning behaalden op de Verbondene Frêjusen belasttehem metde opvoedingvan
Mogendheden Onder den prinsran '
Irrt
zltfdc/
r,- zjn kleinzoon, later Lodelvqk XM In den
en eindeljk van den 26sten Junj 1794 tus- hagcheljken tjd van hetregentschap behield
schen het legerder FranscheRepubliek Onder I'le'ttry de toegenegenheid van den hertog ran
J- rdan en de Oostenxjkers Onder prins Orlêans.Deze,bemerkendehoezeerdeJeugJosias rcw Saksen-tblft'
r,g, waardoor niet dige Koninggehechtwasaanzjnleermeester,
alleeh het bedxeigde Parjs in veiligheid ge- begiftigde laatstgenoemde meteenederhoogste
steld, maar 0ok Nederland aan de Franschen geesteljkewaardighedenin Frankrjk,- met
prjs gegeven werd.De voorposten van het het aartsbisdom Rheims, doeh de benoemde
leger der Bondgenooten waren na den val wees het van de hand,omdathj zjn kweevan Landrecy reeds genaderd t0t Péronne, keling niet wilde verlaten.In 1726 werd hj
en geene vesting verhinderde hen, om naar cardinaal en niet lang daarna plaatste LodeParjstetrekken.Toen bewoog zich Picl
negrw wlfjkX V hem aan hethoofd van hetministémet het noorderleger om den regtervleugel rie.$5Tèlwashjtoen reeds73jaar0ud m aar
der Verbondenen heen en bedreigde Vlaan- hj bestuurde metbeleid envoorspoed deaanderen,terwtjl Cl
tambonnier met hetleger der gelegenheden des lands.D e oorlog w egenshet
Ardennes den linkeN let
lgel terugwierp, en Poolschekoninqschap tegen KarelVI en het
Jowrdan m et hetM oezelle'ger uitLuxemburg Duitsche rjk, ln 1733 begonnen,eindigde in
oprukte. Bj Doornik hernamen de Bondge- 1736meteen roemrjken vrede,dieLotharinnooten echter eene vaste positie,enP icâegrn, gen aan Frankrjk toevoegde. In 1740 werd
die hen daaruit wilde verdrjven,werd door hj door degebroedersBeïle-isleoverreed,om
de Oostenrjkers afgeslagen.Terstond begaven deeltenemenaan den OostenrjkschenSucceszich het Sambre-en hetMaasleger,vereenigd sie-oorlog,daar zj hem voorspiegelden,dat
met de armée der Ardennes,onder hetbevel hj zonder groote moeite de legermagtvan
van Jourdan over de Sambre en deden een Oostenrjk zou kunnen vernietigen.Hj overaanvalOP Charleroi datzich den25stenJunj leed eehtervöörden afloop van dien strjdop
1794 overgaf.Osa deze stadtw ier verovering den 29sten Januarj 1743. Toen Flevy zich
onbekend gebleven was,bj te staan en eene m et het bestuur der zaken belastte,bevond
poging te wagen t0t bevrjding der Neder- Frankrjk zich in een hagcheljken toestand.
landen, rukte de prins ran Cos'
l
f'
rg den 26sten De fnanciën waren in wanorde, de handel
Junj van Nivelles derwaarts.Hierdoor ont- kwjnde,hetcredietwasvernietigd,hetllot'
stond dienzelfden dag de slag van Fleurus, in minachting, de Kerk verdeeld,de bedordie in hetbegin,toen de Prinsden generaal venheid algemeen,en de verarmde,uitgeputte

Jonrdan aantastte, terwjl generaal Deray natiedooreenebuitenlandschenvjandbedreigd.
meteen aanzienljk corpseenepositieaannam Ilesry was niet zoo trotsch a1sRielteliew en
voor Doornik, xegtgafop de schoonste verwachtingen.Reedsw asdeerfprinsran flrlz-l/e
met den regtervleugel zegepralend voortgerakt tot aan Marehienne-au-pont,- reeds

niet zo0 listig als Mazarin, maar zocht de

wonden van het oogenblik tebalsemen.Zjn

hoofddoel w as het behoud des vredes. Gedu-

rende zjn bewind bewerkte Frankrjk den
9*
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vrede tusschen den Keizervan Duitschland en het departement der Meurthe. Toen de Ver-

denKoningvanSpanje,tusschendePorte,O0s- bondene Mogendheden naarFrankrjk opruktenrjkenRusland,enmeermalenwerdenpogin- ten,vervoegdehj zich alsauditeurbj Napogen aangewend,om 00k eeneverzoening tus- leon, die hem eenige zendingen alsm ede de

schenEngelanden Spanjet0tstandtebrengen.
Claude Fle'
lfrty, bekend als Opvoeder van
onderscheidene Koninkljkeprinsen in Frankrjk en als een jverig beoefenaarderKerkgeschiedenis.Hj werd geboren te Parjsden
6den December 1640,ontving zjne opleiding

préfectuur te Rheims opdroeg.Hierdeed hj
volgensOntvangenbeveldestormklok luidenen
hetvolktewapenroepen,hoeweldevtjandeljke
aanvoerder gedreigd had, elken am btenaar
vogelvrj tezullenverklaren,diehetwaagde,

het volk van wapens te voorzien.Niettemin
aan het collége der Jezuïeten te Clermont, deedFlevrynogkrachtigeproclam atiënverspreistudeerde in de regten en werd in 1658 ad- den op hetOogenblik,toen de RussenRheims
vocaat bj hetgeregtshofvan hetParlement. stormenderhand innamen.Om zich aan de na-

W eldra echter trad hj in den geesteljken sporingen desvjandste onttrekken,hield hj

stand en belastte zich in 1672m ethet onder- zich schuil in de stad,totdat de kom st van
wjs der jonge prinsen de COIJi,dietegeljk Napoleon hem redding verschatte.Na de Re-

met den Dauphjn werden opgevoed. Later
droeg Lodewi
jk XITrhem devorming opvan
zjn onechten zoon)den graafvanVermandois,
en eenigejarbnnadendoodvan dezen (1683)
werd Fleury tweede hofmeester van den prinsen van W p'=#p.yz
le,Anjon en Berri,alsmede
abt van het Clsterciënser klooster Loc-Dieu.
I'le-y deelde met I'lnllon de Zorg voor het

stauratie begafhj zich naarItalië,doch gedurende de Honderd dagen keerde hj naar
Frankrjk terug,werd kabinetsecretaris van
Napoleon en zag zich met eene zending naar
Basel belast.Na den afstand van den Keizer

ging hj naar Londen, waarhj hetbelangrjke werk schreef: pMémoirespourservirâ
l'histoire du retour et du regne de Napoleon

onderwjs der Prinsen,0n wjddezjnevrje en 1815''.Later keerde hj naar Frankrjk
uren aan hetschrjven van eenige belangrjke terug, werd lid van de Kamer van Gedepu-

werken, die hem een zetel in de Académie teerden,enoverleedden28stenSeptember1835.
bezorgden. Toen de Opvoeding der prinsen
Emile FJ
I re
I'
ur
,een
Fr
geJbo
nlet
eyPa
rjs d
enansch generaal.

voltooid was, beloonde Lodewl
jk XIV hem Hj werd
23sten Decemmet het priorschap van Argenteuil.Lodewi;k ber 1815, ontving zjne opleiding aan het
X V benoemde hem wegens de gematigdheid, collége-Rollin,verloor in korten tjd zjn verdie hj in den strjd tusschen deMolinisten mogen,en kwam in1837indienstbjhetcorps
en Jansenisten betoond had,t0t zjn biecht- der spahi'
s in Algérië. Daarmede nam hj

vader,doch weqenszjn hoogenleeftjdlegde deel aan 11 veldtogten enw erd3-m aalgew ond

hj die betrekklng een Jaar vöör zjn dood en evenzoo vaak in de dagorders eervolverneder,en overleed den 14den Julj 1723.Hj meld.Zjne dapperheid bezorgdehem tevens
wordt geroemd als een geleerd,bescheiden, eene snelle bevordering,zoodat hj in 1848
welwillend en regtschapen man.Van zjne alsescadronschefnaar Frankrjk tert
lgkeerde,
werken noemen wj: rMoeurs des Israélites waar hj met geestdrift de zaak van Napoleon
(1681)'', - uMoeurs des Chrétiens (1662, omhelsde en door dezen t0t ordonnans-oëcier
nieuwe uitgave 1802, 3 dln)'', Traitédu benoemd werd.In 1851 nam hj deelaan de
choix et de la méthode desétudes(1687 en expeditie in Kabylie en w erd er door een
laterl''
,- rlnstitution au droitecclésiastique kogel aan hethoofd zwaar gewond.Na zjne
(1687, 2 dlnl''! en eeneuitstekende rllis- genezing werd hj in het nieuwe Keizerrjk
toixe ecclésiastlque (1691- 1720, 20 dln),,, commandant van hetregim ent der guides en
welke t0t 1414 loopt,dochdoorInabre(17Q6- in 1861 en 1862 adjudantdes Keizers,eerste
1740, 26 dln) en door Aleœandre Zccroïz t0t stalmeester der kroon en diredeur-generaal
1778 werd voortgezet.Er bestaateeneLatjn- der Keizerljke stoetertlen.In 1865 werd hj
sche vertaling van datw erk m et de vervol- senator en in 1866groot-stalmeester,terwjl
gen in 85 deelen. Na den dood van I'leury hj meermalen metstaatkundige zendingen beverscz
henen n0g zjnerDiscourssurleslibertés last w erd. Toen tegen het einde van 1866
de l'église gallicane (1724 en laterl''
.
Venetië in het Koningrjk ltalië werd ingeEk ard, baron Flelbry de C/zcàpfxlop,kabi- ljfd,begafhj zich naarkoning Tricfe Emanetssecretaris van Napoleon I na zjn terug- Z-J te Florence,en in 1869 als gezant naar
keer van Elba.Hj werd geboren in 1779 en Petersburg.Hj werd oëciervan hetLegioen
was reeds op ls-jarigen leeftjd aanvoerder van Eer in 1849,groot-oëcierin1859,brigadevan een bataljon der nationale garde. Den generaalin 1860 en divisie-generaal in 1863,
5den October 1795 trok hj met een troep terwjlde Czaar hem in 1864hetgrootkruis
Parjzenaarsoptegen deNationaleConventie, der St. Anna-orde m et brillanten verleende.
werd in heehtenis genomen en behield het Gedurende den oorlog van 1870 had hj geen
leven? omdat men medeljden had metzjne commando, daar hj aan hetRussischeH0f
Jeugdlge roekeloosheid.De minister I'
ermont vertoefde,en sedertden valvan hetjongste
plaatste hem bj hetdepartementvan Finan- Keizerrjk leefthj ambteloos in Frankrjk.
l?levo is de naam van een :;00<jYfaarvan
eiën, en zjne eerljkheid bewaarde de schatas Mela gekistvoor schandeljke rooverj.Als auditeur de Romeinsehe schrjver Pomponi'
van den Staatsru d was hj voorts werkzaam wag maakt. Het was volgens hem gelegen
me
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, hetw elk
bj hetbestuurderdomeinen,en maaktezich
vervolgens verdiensteljk als sous-préfed in desgeljks Flevo genoemd werd,aan den reg-
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ter-arm van de Rjn,ten noorden van het in Noord-Amerika, en in 1851 een dergeljk
land der Batavieren,- derhalve opdeplaats, aantalnaarJerusalem,waarhj eenhospitaal
waar zich tllans deZuiderzee bevindt.Andere eneenopvoedingsgestichtdeedverrjzen.Daarna
berigten vermelden, dat zich ter plaatse van ontstonden,alstelgenvanzjn diakonessengede tegenwoordige wateren tusschen Stavoren, sticht, hospitalen te Constantinopel (1852),
Enkhuizen en de eilanden Texel,Vlieland en teAlexandrïa (1857),- opvoedingsgestichten
Ter Schelling bj den aanvang onzertjdreke- te Smyrna (1853)en teBoekarest (1859),en
ning lage landen bevonden?zoodatwjgemeld een weeshuis te Beiroet(1849),terwjldoor
meer hebben te zoeken ln den om trek van zjn invloed op talrjkeplaatseninDuitschland
Urk, waar het de wateren ontving van de en o0k te Florence dergeljke inrigtingen
Ilsselen de Vecht.Zie voortsonderZ'
tûderzee. werden te voorschjn geroepen.In de Jaren
Flexie is een M n het Latjn ontleende 1856 en 1857 deed hj nogmaals eene reis
naam van Verbwi-giny en Verroeyin.g(ziealdaar). naar het Oosten, zette in weerwil van den
Flibustiërs is de naam van zeeroovers, ongunstigen toestand zjner gezondheid zjn
die in de 2de helft der 17deeeuw de W est- werk met jver voort,en overleed den 4den
Indisehe wateren onveilig maakten en waar- Odober 1864. Tegen het einde van ditJaar
schjnljk hunnen naam ontleenden aan de waren op m eer dan 100 stations430 zusters
ligte vaartuigen - Jl
y-boatsofrliebooten - , werkzaam , - in de groote gebouwen te
waarvan zj zich bedienden.Zj vormdeneene Kaiserswerth werden dageljks 500 t0t 540
bende vrjbuiters,die hoofdzakeljk uitFran- personen gespjzigd, en terwjlhetkapitaal
schen bestond, zich in 1625 van heteiland der stichtlng Op 580000 thaler geschatwerd,
St.ChristoFel meester maakten en op Spaan- eischten harebehoeten eenejaarljksche s0m
sche koopvaarders loerden!m aar in 1630 dit van 60000thaler.- Degeschrittenvan Fliedner
eiland verlieten, Om zich ln hetnoordweste- zjn meestvan stichteljkenot'opvoedkundigen
ljk gedeelte van St.Domingoenop denabj- aard.Daarvan vermelden wj hetrBuch der
gelegene Schildpadden-eilanden te vestigen, M:rtïrer (3 dlnmet een supplementl''.
waarna zj dennaam ontvingenvanluceaniers Fhnes.onderdezennaam vermeldenwtj:
Gilbert deFJI:,
S,een Nederlandsch dier
hter.
(zie aldaar).
Fliedner tTheodorl, de qrondleggervan Hj werd geboren te Amsterdam den 19den
onderscheidene w eldadige inrlgtingen, werd Februarj 1690 en overleed te Londen den
j'
eboren den zlsten Januarj 1803 te Epstein 25sten Decem ber 1749. Van hem heeft men:
ln het land van Nassau,studeerde teGieszen DBjgedichten op dezinnebeelden?getrokken
en Göttingen en vervolgensophetseminarium uit Q.Horatius Flaccusznaar degeestrjke
te Herborn,en werd aanvankeljk huisonder- vinding van Otto Vaenlus (1711)'', - en
wjzer en in 1822 predikantbj de behoeftige hetbljspelrDe ontrouwevoedster(1719)''.
EvangélischegemeenteteKaiserswerth.om een
Hendrik deFl1e.
:.een verdiensteljkNedem
fonds te verzamelen voor de kerk,de school landseh dichter en teekenaar.Afkomstig van
en de armen, volbragt hj eene reis door hetgeslacht van den voorgaande, werd hj
Nederland en Engeland, Overal liefdegaven geboren den 24sten October 1760, behoorde
inzamelend.GetroFendoordezegenrjkewerk- t0tde 40 stichtersvan demaatsehappj Felix
zaamheid van vele vereenigingen inEngeland, M eritis en Overleefde allen.Tlz 1808 behaalde
stichttebjbj zjneterugkomsthetrRheinisch- hj voorde 3demaalden eereprjsbjdestads
W estfâlisch Gef:ngniszverein''te Diisseldorf, teeken-académie te Anlsterdam ,die hem vem
en in 1833 een asyl voor ontslagene vrotlw e- volqens t0t haren secretari
s koos?en bj de
ljke veroordeeldeninzjnepastorie,- daarna opmgting der KoninkljkeAcadémievan Beeleene bewaarschool(de eerste in Duitschland) dende Kunsten te Amsterdam werd hj er
teD iisseldorf,- en teK aiserswertheersteene secretaris van den Raad van Bestuur,welke
breischoolen daarnaeenebewaarschool(1836), betrekking hj waarnam t0t aan zjn dood.
benevens een sem inarium voor bewaarschoûl- Dichtstukken van hem zjn te vinden in de
onderwjzeressen. Het meest heeft hj zich ,lfeine Dichterljke Handschritten''.Hj Overechter bekend gemaakt door de vernieuwing leed te Amsterdam den 29sten April1832.
van het aloude ambt van diakonessen in de
Q'
tblri;n de FJIe.
M, t0t hetzelfde geslaeht
Evangélische Kerk.Nadat hj daartoe in 1836 behoorende.Hj was een jverigbeoetbnaarder
eerst eene vereeniging had in het leven ge- letteren en ser
hreef: mluoisirs littéraires (lste
bundel 1801, 2de 1809)'', - rscheeps- en
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atjaardeeerste lnrigting vool'dediakones- Zeemanswool-denboek, enz. (1806 en 1820)'',
sen te Kaiserswerth, alw aar vervolgensvele
Proeve van Hollandstthe ot-Nederduitsche
zusters voorverpleging en vool
-onderwjsop Synonyma(1810)'',- rpleidoojentenbehoeve
bewaarscholen opgeleid zjn.Daarmede ver- der personen, beschuldigd van deelgenomen
bond hj een ziekenhuis,hetwelk thans170 te hebben aan de onrustige bewegingen van
bedden telt,een seminarium vooronderwjze- 11 April1811 te Amsterdam (1814)'',- pDe
ressen, een weeshuisvoor meisjes,en einde- vorsteljkevooroudersvandenPrinsvanOranje
1jk een gestichtvoorkrankzinnigevrouwen. en Nassau en van H.D.gemalin (1814)'' Hetdiakonessenhuis te Kaiserswerth werd de rBrusselen deszelt
'
sinwonersin1817(1817)1'7
moeder van vele andere en genûotweldrazoo enz.O0k van hem vindt men diehtstukkenin
groote achting,dat m en zelfs in andere w e- de rKleine Dichterljke Handschriften.
relddeelendaaruitdiakonessenverlangde.I'lie(lFlink (Govert) Of I'
linck,een uitstekend
zkerzelfbragtin1849vierztlstersnaarPittsburg

Nederlandstsh sehilder,w erd geboren te Cleef
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4en Qssten Januarj 1614. Zjne bemiddelde tweede hoofdmagazjn opende te Olenbach,
ouders wenschten hem voor den manufaduur- hetwelk later naar Frankfort aan de Main
handelop te leiden,doch Gorertbesteedde al verylaatstwerd.Voortskochthjeenepapierzjn tjd aan de beoefeninrder teekenkunst, fabrlek te Penig,bouwde er eeneteBlankenzoodat zjn patroon, bj wlen hj den handel berg en verbeterde door uitm untende werkzQu leeren, hem wegzond. Grievend wasdit tuigen en grondstoFen de hoedanigheid van
voorzjnvader,diealleschildersalslosbollen het papier.Hj overleed den lldenNovember

beschouwde.Gelukkig moest Lambert J'
ccpù:, 1849, maal' de door hem gestichte zaak,
Doopsgezind leeraar te Leeuwarden en een waaraanlatereenelettergieterj istoegevoegd,
verdiensteljk beoefenaarderschilderkunst,te vierde in 1869 het gouden feest van haar
Cleef eene predikbeurt waarnemen, en de bestaan.
oude heer Fllnk kwam door het hooren van
Flint is het kleinste en noordoosteljkste
dien man van zjn vooroordeelterug.Gorert graafschap van hetEngelscheprinsdom W allis.
ging nu alsleerling metJaeobsnaarLeeuwar- Hetbestaatuit2doorDenbighshiregescheidene

den,en begafzich vervolgensmetzjnmede- deelen en telt op ruim 131/z D geogr.mjl
leerling Jaeob Wlcker naar Amsterdam , 0m. ongeveer 70000 inwoners,die 2 leden afvaarer onder de leiding van Rembrandt zich ver- digen naar het Parlement. Dit graafschap is
der te ontwikkelen. W eldra schilderde hj het minst bergachtig gedeelte van W allis en
stukken, welke voor het werk van zjn be- bezit in zjn bodem eene bekoorljke afwisseroemden meester konden doorgaan,tervvjlhj ling van steenachtige heuvels en vruchtbare
na den d00d van dezen zi
ch raeerbejverde dalen. De belanyrjkste rivieren zjn er de
om den stjl der Italianen na tevolgen.Hj bevaarbare Dee ln het oosten met de Allan,
vervaardigde een grootaantalvoortreFeljke en de Clwyd in hetwesten.De lage landen
schilderjen,zoodathjbinnenenbuiten'sLands dragen er korenvelden, weiden en w ouden.
gunst en roem verw ierf, leefde Op een 0n- Vooralvindtmen ereen grooten rjkdom van
bekrompen voet, bouwde eene ruime schil- delfstofen. De steenkolenbeddingen langs de
derzaal,Ontving van den keurvorstram .& JAl- Dee hebben eene dikte van 6 Ned.palm tot
denbur.q diens afbeeldsel ten geschenke,met 5 Ned.el.Tevûren waren ervelejzersmeldiamanten omzet? en genoot de vxiendschap terjen,die echt
er door de mededinging van
van Jokqn A tZ-IJ.9 ran Nlts,sc'l;.D00r burge- Schotlandaanmerkeljk verminderdzhn.Daarmeesters van Amsterdam werd hem de ver- entegen delft men er koper, vitriool, lood,
vaardiging opgedragen van 8 gronte stukken galmei, blende en eenig zilver. OOk heeft
voor de groote zaalvan het stadhuis en van men er katoenf
abrieken,pottebakkerjen en
4 kleinere,om indebogengeplaatsttew ordent zoutpannen.De hoofdstad ls M0ld,fraaigeleen de schetsen waren gereed,toen dedood gen aan de Allen en aan den spoorweg.De
hem den 4de1tFebruarj 1660 wegnam.Men voormalige hoofdstad Flint ligt aan de Dee
vindt van hem op het Paleis te Amsterdam : en bezit drukbezochte zeebaden, benevens
DIza:k zegentJacob'',- rEen schuttersfeest eene haven v00r kleine schepen.W eleer was
nahetslulten vandenM unsterschenVrede'',zj eene vesting, en op eene rots verhefen
nDe gezanten van Rome, rjke geschenken er zich de bouw vallen van den burgt,w aar
brengende aanMarcusCurius''1- en psalomo's Richard 11 gevangen zat en in 1399 dekroon
gebedom wjsheid''.D00rhem geschilderdepor- afstond aan H endrik IV.Men heeftvoorts in
tretten vindtmen van hem in hetMuséum Boy- ditgraafschap de stadjesHolywell,St.Asaph
mans te Rotterdam ,alsmedeafbeeldingen van en Hywarden.
eenige vorsten van N assauopeenegrootesehilFllntglas bestaat uitkiezelaarde,kalien

derjop hetH0fteLeeuwarden)- voortsdoeken loodoxyde.Terwjldeeerste2zelfstandigheden,
van zjne hand te Miinchen, Dresden,Berljn doorgroote hitte vloeibaar gem aakt,zich geen Parjs.Zjne stukken onderscheiden zich makkeljk t0t eene geljksoortige massa verdoor een harmonieus coloriet en eene zorg- eenigen, levert het loodoxyde wegens zpn
vuldiye uitvoering.
aanmerkeljk soorteljk gewigtbj devermenFhnsch (Ferdinand),geboren teBlanken- ging groote moejdjkheden Op, zoodat het
berg den 19den Augtlstus 1792,is de stiehter nietgemakkeljk is,grooteen goede stukken

van deaanzienljkepapierfabrieken enjapier- iintglas te vervaardigen.Dit glas is voor de
magazjnen, die Ook thans n0g de sleraden nattlur- en sterrekunde van veelbelang,0m zjn der Hoogduitscheindustrie.Op zjne ge- dat m en alleen daarmede en m et glas, dat
boorteplaatshad zjn vadereenkleinenpapier- geenl0odbevat(erownglas,ziealdaarljkjkers
molen. I'
erdin@nd, die eerst te Schleiz en met een kleurschiftingloos objectief- achrov
e
r
v
o
l
qe
ns
te Leipzig voorden handelwerd matische kjkers vervaardigen kan.Vroeopgeleld, kwam op het denkbeeld, Om in ger k0n men alleen uitEngeland groote stuklaatstgenoemde stad een groot papiermagazjn ken Eintglas bekomen,totdat I'
ral
tnl
tf'
er te
op te rigten.Hj deed dit den 20stenApril
1819 metzjn broederReinriclt(geboren den
zlsten Maart1802)en ondervonddaarbjgrooten
voorspoed, zoodato0k zjn broederI'
riedrielt
H'
?
z.
çxdf (geboren den Q8sten Augustus 1799)
tQt de zaak toetrad.W eldra zag hj zich genoodzaakt,om o0k elderskleineremagazjnen
te doen verrjzen, terwjl hj in 1827 een

M iinchen n0g grootere en betere leverde,doch

zjne kunst is met hem ten grave gedaald.
in 1766 en 1786 prjsvragen uit over de vervaardiging van Qintglas,en o0k een prjsvan
1000 pond sterling,door de Koninkljke AcaVruehteloos schreefnu de Fransche Acatlém ie

démieteLonden uitgeloofd,bleefzonder4evolg.Hetbeste Qintglas komtthans uit Zwlt-
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serland en Fmnkrjk.Zievoorts onderGlas. sie van volksvertegenwoordigersbehoorde,die
Flockenius(Henricus))eenNederlandsch het besluitnam ,om Kerk en Staatvanelkangodgeleerde, geboren te Bremen den 3den derte scheiden.Van zjnegeschriftenvermelOdober 1602,studeerde te Leiden,was aan- den wj: DProeve eener beredeneerde verklavankeljk achtervolgens predikantteBremen ringdergeschiedenisvan 'sHeilandsverzoeking
en te Emden en in 1650 hoogleeraarte Har- in de woestjn (1790)'', - pvertrouweljke
derwjk, vanwaar hj in 1655 weder naar gesprekken over verlichting,vrjheid,geljkBremenvertroka1spredikantenalshoorleeraar heid(1795)''- ponderrigtingen,raadgevingen
aan het gymnasium.Hj bekleedde dle beide en wenken voorschoolonderwjzers (1808 en
betrekkingen t0t aan zjn overljden Op den 1821)'' - pGesprekken Over de pokken en
24sten 8eptember 1680.Behalve eenige pora- inënting van dezelve (18t1)'', - rlets over
tiones'', deed hj in het licht verschjnen: deondoelmatigheiddervoornaamsteweeshuizen
rTheologiae Catholicae prolegomena, etc. in hetvoormalig koninkrjk Holland (1811)''j
(1054)''.Zjne popera theologica''zjnin1655 - pHandleiding t0thet Oprigten en instandhouden vanindustriescholen(1813)'5
,- pvolksuitgeyeven.
Flögel(Kar1Friedrich)?een verdiensteltjk geluk is zonder volksdeugd Onbestaanbaar
Duitsch letterkundige, geboren den 3den De- (1823)'',- terwjl2vanzjneverhandelingen
cember1729 te JauerinSilézië,ontvingzjne doordeMaatschappjtotNutvan'tAlgemeen,
opleiding aan het gymnasium te Breslau en ééne door de Maatschappj van W etenschapstudeerdete Hallein degodgeleerdheid.Nadat pen te Haarlem,enéénedoordeMaatschappj
hj eenigen tjd privaat-onderwjsgegevenhad van Landbouw te Amsterdam met goud werte Jauer, werd hj in 1761 leeraaraan het den bekroond.
gymnasium te Breslau? vervolgens proredor
Flora?bj deRomeinen degodinderbloeen in 1773 rector der school te Jauer. Het men en ln het algemeen die der lente,was
volgende Jaar echterging hj alshoogleeraar dezelfde als Chloris der Grieken en had
in dewjsbegeertenaarde ridder-acade
'miete haren tempelnabjdenCircusMaximus.Hare
Liegnitz,en Overleed aldaar den 9den D ecem - f
eesten,jloralia genaamd, werden ingesteld
ber 1788.Van zjne geschriften noemen wj: in het jaar 516 na de stichting van Rome en
ten April tot den lsten Mei
GeschichtedesmenschlichenVerstandes(1765, van ien 28s
3de uitgave 1776)''- rGeschichtedesgege- vooraldesnachtsbj fakkellichtopzeerzinnew :rtigen Zustands der schönen Literatur in ljke wjzegevierd.Op munten en gedenkpenDeutschland
Liter
(a
1t
7ur
71)'' - pGeschichte der K0- ningen ziet m en de godin met bloemkransen
mischen
(1784--1787,4 dln)'',- getooid. Op het gebied der krnidkunde geeft
r(leschichte des Groteskkomischen (1788 en men den naam van Sora aan deljsten de
1862)'''- rGeschiohtederHofnarren(17.89)'') s0m der in het wild groejendeplanten van
een gewest of werelddeel.Op de verschillende
en rGeschichto desBurlesken (1794)'.
Floh (Jac0b Hendrik),een verdiensteljk ioxa's rust de plantengeographie of de leer
Nederlandsch schrjver,geboren te Crefeld in van de verspreiding der gew assen over de
1758, studeerde te Amsterdam en werd in

1783 beroepen a1s predikantbj deDoopsqe-

aarde.

Zie 00k Onder A steroiden.

Floreen noemt men eene belasting van

zinde gemeente te Enschedé.Zjnelevendlge 28 stuivers,die in de 16de eeuw op elke bebelangstelling in de staatkundigebewegingen huisdeboerderj in Friesland gelegdwerd.De
van zjn tjd en zjn eerljk,opregtkarakter eigenaar ofioreenpligtige moest haarbetalen,
waren oorzaak, dat hj in 1796 alsvolksver- maar had daarentegen het regt Op ééne stem
tegenwoordiger werd atkevaardigd naar de voor ieder flûreen bj hetberoepen van preNationale Vergadering der Bataafsehe Repu- dikanten.O0k thansnOg geschiedter op vele
bliek te 'sHage.Hj was er een der verdien- plaatsen het beroep door ioreenpligtigen,
steljkste en werkzaamste leden, zoodat hj waaraan eenige tbrmaliteiten verbonden zjn.
zich w eldra benoemd zag t0t secretaris bj de Daar echter Op onderscheidenedorpendeeigenEerste lfamer van het Vertegenwoordigeud dommen in handen zjn geraakt van groote
Ligchaam desBataafschenvolks.rrochbegonnen grondbezitters, die er soms nieteens w onen,
hem de politieke harrewarrerjen weldra te Z00 Yvordt door het regt van enkelen, die
vervelen,zoodathj zjne aanzienljkebetrek- eigenaars zjn van de m eeste met Eoreenen
king nederlegde ennaarEnschedéterugkeerde, bezwaarde plaatsen, de billjke wensch der
waarmen hem metgrootebljdschap Ontving. gemeente vaak op eene noodlottige wjzeverIn 1800 werd hj er sohoolopziener van het jdeld.Indien de Eoreenpligtige tevensstemderde district en secretaris der provinciale bevoegdheid zalhebben,moethj lid wezen
commissie van onderwjs.Bj herhaling werd der H ervormde kerk; waar zulks niet het
hj naar elders beroepen,maar hj bleefto geval is,slaapl hetfloreen.Hetwordthpog
Ensehedé,en overleed aldaarden 25stenMaart tjd,dataan dlen toestand een einde komt.
1830.Hj waseen werkzaam man,aan wien
Florence,in hetLatjn Florentia,in het
het onderwjsin Nederland veelverschuldiyd oud-ltaliaansch Y orenza, thans Firenzet was
is.Voortsonderscheiddehjzic'
hOpggdsdienstlg tOt aan 1859 de hoofdstad Van Toscana en
en staatkundig gebied door zjne vrjzinnige van 1865 tOt 1 Julj 1871 die van hetkoningdenkwjze. Reeds in de vorige eeuw washj rjk Ttalië.Zj telde in 1861bjna 115000 en
een voorstander van het beginsel, dat 00k alshoofdstad desKoningrjks in 1870ongeveer
aan deIsraëlieten hetburgerregtmoestworden 300000 inwoners,terwjlditaantalthanswel
toegekend,terwjlhj in 1796 tOt de commis- op de helft verminderd zal zjn.Zj ligtop
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43046' N. B. en 28057' 0. L.van Ferro in in versmelt
l
en zag,door YlèpoBrnnelleselt'
een bevallig oord aan de Arno,die hier tus- begonnen, doch eerst in 1837 voltooid. Het

schen prachtige kaajen besloten en 100 t0t bevatin zjn 900 vertrekken eenverbazenden
130 schreden breed is, de stad in 2 deelen rjkdom vankunstwerken,vooralvan schildesplitsende.Vier steenen bruggen zjn binnen rjen;men heefterin5 grooteen velekleine

de stad over de rivier gelegd, en van dezeis zalen kostbare doeken der grootste m eesters,
de door Ammanati (1567- 1570) gebouwde zooals de rMadonna della Sedia''en de pMade schoonste;twee kettingbruggen bevorderen donna del Granduca van Rafaèl,- voorts
voorts boven en beneden de stad hetverkeer stukken van Titiaan, Terlwlp, Fra Wtzgfpin de voorsteden.Zj telt8800huizen,en de lommeo, Andrea del Scrfo,Ggddo Adi, 8@1-

t
egenwoordige rinjmuur,in den aanvang der '/llforRosa,enz.00k prjktereenrvenus''van
14de eeuw voltoold, heeft 11 poorten.Twee

Canova. In den grooten en fraajen Giardino-

citadellen verdedigen de stad.Een groot deel Bûbolivindt men eene menigte standbeelden,
der straten is zeer naauw ,doch vele daarvan die echter meerendeels t0thet tjdperk van
werden in delaatstejaren aanmerkeljk ver- vervalbehooren.In hetPalazzo Vecchio,van
breed.De zindeljkheid,schoon beter dan te 1865 t0t 1871 de zetelvan hetministérievan
Rome en te Napels,laater veelte wenschen Buitenl
ands
e'he
Zaken,
houwt
de
r Vj
fhond
erd,eaans
enecd
er m0n de
over. T0t de fraaiste straten behooren er de Zaal
grootste van
Via Calzalolitusschen het Domplein en de Europa.Daarenboven zjn er vele kunstgePiazza delGranduca,- de Via Larga,thans wrochten,enhetisgekroondmeteenrjzigen
Via-cavour, met prachtige paleizen, - de toren terhoogte van ruim 100 Ned.el.Tegen-

kaajen langsdeArno,- de Via Maggio,-

over dit aloud vsrbljfderSignoriaontwaart

van krjtzandsteen(macigno).Erzjn 18openbare yleinen; van deze is de Piazza Maria
Antonla(thansdell'Independenza)hetgrootste,
en de Piazza de1 Granduca (thansdella
Signoria)methetPalazzoVecchio en deL0g-

derSabjnschemaagden''van Giambologna,-

de Via della Scala,enz.Men ziet er hier en men deLoggiadeiTuanzi(Zaalderlansknechdaar schoone paleizen naastelkaârin naauwe ten) met vele prachtige beeldhouwwerken,
straten. H et plaveisel bestaat er uit platen zooals de pludith'' van Donatello, pDe roof

gia dei Lanzihetmerkwaardigst.Hier vindt
men een standbeeld van pDavid''doorM iehele
zloçelo,- envan rlléracles(Hercules),Cacus
doodend'' door Bandinellijvoortseene groote
fonteinmeteenreusachtigbeeldvan pNeptunus''
van Ammanati,en bronzen iguren van Giambologna, enz.De Piazza della Santissima An-

nunziata is van 3zjden doorzuilengangen
omgeven, en met 2 fraaje fonteinen en het

ruiterstandbeeld van Ferdinand I versierd.Op
hetplein Sta Maria Novella,waar 2obelisken
verrpzen, werden t0t aan 1853 daags vöör
het feest van Johannes de Dooper w edrennen
m et w agen, paarden en paardenm enners in

Romeinsch gewaad gehouden.Voort
p
s zjn het
Domplein, het plein van Sta Croce met een
in 1865 opgerigt m onument voor Damte, het
plein delCarmine,en dat van St0 Spiritohet
merkwaardigst.
M en vindtereengrootaantalruim epaleizen,

in gestrengen stjlgebouwd,metOnversierde
gevelsen vaak uitgroote,ruwbekaptesteenen

(rustico)opgetrokken.Treedtmen binnen de
poort,dan bereikt men gewoonljk een vier-

den pperseus''van Cellini,- rMenelaus met

hetljk van Patroclus'',enz.Aan hetPalazzo
VecchiogrenzendeUffizj,eengrootschgebouw,
door Vasari op last van Cosimo I gesticht;

daarin bevinden zich in evenwjdigevleugels,
door zuilengangen ondersteund,debibliotheek
van M agliabeel
ti,hetgeregtshofen hetarchief,
en op eene hoogere verdieping in 2 gaande-

rjen, die meer dan 100 schreden lang zjn,
en in 22 zalen de Gallerïa degliUëzjmet
eene hoogst kostbare kunstverzameling. Hier
heeft men schilderjen,gravures,beeldhouw0n

mozaïekwerk,bronzenvoorwerjen,vazen,

munten en gem men.M erkwaardig lser vooral
de Tribune, een achthoekig vertrek?w aarin
m en de Yenus deiM edici, den Apolllnp,den
W orstelaar,den Faun op pauken slaande,de
Madonna del Cordellino en n0g 5anderestukken van Ra
faè'
l, schilderjen van Titiaan,
Correggio,Rnbens,M ieheleAngelojPaolo #Qronlse, Andrea del JSWrJO enz.aantreft.In de
zaal van Niobé Ontwaart men hetbeeld dezer
vrouw met de daarbj behoorende beeldenj
eene groep, die in de 16de eeuw te Ronle
werd opgedolven. Hoogst merkwaardig en
eenig in haresoortis er voorts eene verzam eling van 400 portrettenvan beroemdemeesters,
m eerendeels door hen zelven geschilderd.O0k

kant,door zuilengangen omgeven plein,van- bevindterzich eeneverbazendrjkeverzamewaar men zich langs veelal steile trappen ling van llandteekeningen.Eene derde kunstnaar de woonkam ersbegeeft.Degecreneleerde verzameling vindt men er in de Académie OP
tinnen,de metjzerbeslagenepoorten en de het Marcus-plein,bestaande in een grootaandikte der muren,die we1 eens 2 Ned.elbe- tal, naar tjdsorde gerangschikte schilderjen
loopt, alsmede de torens,die zich daarboven van Florentjnsche meesters deroude school.

verhelen,- dat allesherinnertaan departj- Van de overige paleizen noemen wj het Pa-

tw isten der middeleeuw en, toen de woning lazzo-strozzi,- het Palazzo-Riceaxdi,voorvan den edelman tevens eene vesting m oest heen de w oning van de Mediâ der Oudere
tjn,in 1865 in gebruik genom en ten behoeve
zjn.Hetaanzienlgkste paleisishetPalazzo lvan
P
hetministérie van Binnenlandsche Zaken,
ltti,datin dengestrengenstjlder15deeeuw
het Palazzo-Bargello of het kasteel van
gebouwd is.Zjn frontheefteenelengtevan
m eer dan 100 schreden.Hetwerd ten behoeve den Podesta,ook alin een geregtshofen gevan Luea Tiffï,dieerzjn geheelevermogen vangenisherschapen,doch thansgerestaureerd
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en in een muséum van voorwerpen uit de door de gedachtenisvan Savonarôla geheiligd.
middeleeuwen veranderd, - het PalazzoOnder de wetenschappeljke verzamelingen
Gandolfni,naar het ontwerp van Rafaëlge- moet in de eerste plaats het muséum voor
bouwd,- hetPalazzo-corsini,Capponi,Gondi, natuurljke historie worden vermeld.Behalve
Rucellaienz.HetPalazzo-corsiniaandeA1'
no- Oygezettedieren,vooralvogel
s)vindtmen er
kaaibevat eenebelangrjkeverzameling van ultstekende was-praeparaten v00r anatomie en

schilderjen, en van de andere aanzienljke zoötom ie en zelfs vele in was geboetseerde

woningen is nagenoeg geene enkele geheelen
alvan kunstgewrochten verstbken.
Onder de 170 kerken en kapellen komtde
eerste plaats t0e aan den reusachtigen Dom ,

planten,

voortseene sterrew acht,een bota-

nisehen tuin enz.Hier worden voorlezinyen

gehouden over alle deelen dernatuurkundlge
w etenschap, welke kosteloos voor ieder toe-

gewjd aan Sta Maria,del Fiore;zjn schip gankeljk zjn.MenzieterindeGaliléi-tribune
en koor zjn tegen het eindeder13deeeuw alle w erktuigen en voorwerpen vereenigd,die

door Arnovb #ï Lapo op de plek der Otlde aan dezen uitstekenden yeleerde herinneren.
kerk van Sta Reparata gebouwd.Anderhalve Van de universiteit, die ln 1438 te Florence
eeuw laterwerd hjdoorlrnnelleschimeteen gesticht werd,is alleen de theologischefàculdubbelen koepel gekroond. De D0m is 160 teitOvergebleven.T0tdebelangrjkstescholen
Ned. el lang en de btlitenste spits van den behooren ervoortshetlycéum,hetgymnasium ,
koepel 125 Ned. el hoog. De alleenstaande het conservatorium voor m uziek,en de acavierkante klokkentoren,door vttlen voor het démie van beeldende kunst.Van de 5 openfraaiste gebouw der stad gehotlden, is door bare boekerjen zjn 3 dageljksgeopend,naGiotto en Gaddiin de 14deeeuw opgetrokken, meljk deBiblioteea Laurentiana Of die der
met beelden en relièfs versierd en 95 Ned.el M edioi met meer dan 7000 handschriften en
hoog.De D0m en de toren zjn metveelkleu- vele gedrukte werken uit de 15deeeuw tde
rig marmer bekleed:dc tàçade van den D0m biblioteca Magliabechiana met 100000 boekis echter nog niet afgewerkt,maar za1naar deelen en 8000 handschriften,en de biblioteca
het plan van DeFJD'ï.
Cw ordenvoltooid.Deze M arucelliana met 40000 deelen. De tw ee antempel is van binnen eengotldig en indruk- dere zjn de bibliotecaPalatina,heteigendom
wekkend. Tegenover den D0m verheft zich van groothertog Leopold en nadeom wenteling
het vierhoekig,van binnen met fraaimozaïek in het palazzo Pitti achtergebleven, en de

versierde baptisterium (San Giovanni)metde biblioteca Riccardiana,bepaaldeljk bestemd
beroem de bronzen deuren van Ghiberti en

voor de Accademia della Crusea, doch ook

Andrea Ti,
st
zz?p;dezedoopkayèlisin de 12de toegankeljk voorhetpubliek.Hetuitgebreide

eeuw gebouwd. Merkwaardlge kerken zjn Staats-archief, door zamenvoeging der vroeer voorts die van Sta Maria Novella in T0s- gere archieven,nameljk van dediplomatie,
caansch-Gothischen stjl,met eenemarmeren van de Reptlbliek, van de M edici, van de
façade en met vele fresco's der beroemdste Opgeheven kloosters enz., in de Uëcj bjFlorentjnsche meesters, van St0 Spirito, eengebragt, bevat onwaardeerbare schatten
gebouwd door Brunelleschi in den stjl der voor den geschiedschrjver. TOt de geleerde
basiliken,
van Sta Croce, het pantheon
van Florence, een indrukwekkend gebouw

lenootschappen en kunstvereenigingen behooren er, behalve reeds genoemde Accademia

van Arnolfo#i Lapometde praalgraven van della Crusca (zie aldaar), deAccademia dei
Dante,M icheleAnyelo,GJJiJJi,M acchiavellien Georgoflli,aan den landbouw gewjd,eengenootschap t0t bevordering der belangen van
hettooneel,de Società prom otrice delle belle

andere beroemde burgers der stad,terwjler
voor kort
en tjd uitstekendefresco'svan Giotto
ontdekt zjn, - - Van Santissima Annunziata,
van lateren tjd,maar met vele kunstwerken

arti, welke jaarljks tentoonstellingen houdt
van schilderjen en beeldhouwwerken, de

getooid,
van San Lorenzo, naar het Kunst-académie voor dames,in hetlaatstvan
ontwerp van Brnnellesehâ verrezen?met veel 1871 geopend onderhet bestum'van mevrouw
beeldhouw werken en met 2 kape'llen, van Fries,eene Zw itsersehe sehilderes,en de So-

welke de eene een paar tkaaje grat
hzonumen- cietà ilarmonica.Van 12 schouwburgen zjn

ten derOudereMedieivanM icheleAngelobevat, er gedurende den carnaval alle en gedurende

terwjlzichindeandererjkmetfraajegesteen- het overig gedeelte des Jaars de meeste ge-

ten versierdepraalgravenderGroothertogenbe- opend;zj worden druk bezocht.Voortsvindt
vinden,- vanSanM ichele,eersteengraanma- men er onderscheidene inrigtingen van welgazjn,doch door Orcagna in eenekerk ver- dadigheid,zooalshetgroote hospitaalvanSta
anderd,metprachtige ramen inspitsboogstjl, M aria Nuova,reedsin de 13de eeuw gestichtj
12 standbe/lden en groepen van Donatello, 3anderehospitalen,eenkrankzinnigengesticht,
Verocehio enz.,een beroem den tabernakelvan een vondelingshuis, een blinden-instituut,en
Oveayna enz.N iet vervan destadverheftzich vooral de instelling pLa Confraternità della
demerkwaardigebasilicaSan MiniatoalMonte, m isericordia.''
in de 12de eeuw herrezen)doeh te zeer gereFlorence werdwaarschjnljk nietlang vöör

staureerd en in eenCamposanto(begraafplaats)
veranderd.Vandetalrjkekloosters,diein 1865
meerendeels door het rjksbesttlur in beslag
werden genomen, noemen wj die van Sta

den aanvangonzertjdrekeningdoorinwoners
van Fiésole gesticht,onder de Lombardische
en Frankische heerschapptj gewoonljk door

markgraven en hertogen van Lucca bestuurd,
Maria Novella, Sta Croce en San Marco.Dit en begon te bloejen in hetbegin der llde
laatste bevatt'
rmqjefresco'svan I'
iêsoleen is eeuw , 11a de verwoesting van Fiésol: en
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vooralna den dood der markgravin Mathâlda. dig is eindeljk Florence W egens de vele be-

Ten tjdederFrankische Keizersen derHo- roemde mannen,die zjheeftopgeleverd!van
Adzkt
qfxl'
dl was zj reeds eene magtige stad, welke wj noemen:Dante,Wocctzccio,M zehele

die hare poorten voor de Keizers. dnrfde slui- Angelo, Maehianelli, Ameriyo Fdts.plcc'i, B enten.Gedurende denpartjtwistderGuelfenen rezllfp CellLnL, Gïpffp, Andmea delStzrfp, GMGhibelljnenhaddeneerstgenoemdenergewoon- berti en Brnnellesehi.

ljk de overhand;Ja,zjwerd beschouwd als

Florentijnsch Concilie(Het)werddoor

belljnen verdween en de bloeivan Pisa verminderde.Eindeljk,door voortdurende burgertwisten afgemat kwam zj onderhetbewind der M edid (zie aldaar),een geslacht
van rjkekooplieden.Cosimo(Cosmus)de Of
z-

nietsonbeproefd,om dievereenigingt0tstand
te brengen.Na langduriqe twlsten over de
mededeeling van den Heillgen geest door den

de banierdraagster der Guelfen in Toscana, paus E'
uyenius JT', als tegenstander van het
voor hem ongunstige Concilie van Basel,
t
Seiy
e
n
o
ve
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d
e
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i
be
l
l
j
ns
c
he
s
t
e
d
e
n
Pi
s
a
e
n
ena, en tegenoverkeizer Hendrik VII.Te eerstte Ferrara den 8sten Januarj 1438 geomidden dier oorlogen zagen er de inwoners pend en in 1439 wegens de pest naar Fl0doorhandelen njverheid,doorjveren zelf- rence verlegd. Het is merkwaardig wegens
opoFerende vaderlandsliefde den rjkdom ende de poyi
ngen, die er aangewend werden,Om
magtderstad toenemen.De eeneToskaansche de Grleksch K.Kerk metde Latjnsch K.
stad na de andere onderwierp zich vrjwillig te vereenigen. De Grieksche keizer Johannes
of gedwongen aan het gezag der Republiek VI Palaeo'lpg'
M: wasermet700aanzienljke
aan de Arno.Hare magt breidde zich uit, geesteljken tegenwoordig en liet,doorJohantoen na den doodvan ConradundiederGhi- xdd,patriarchvan Constantinopel,ondersteund,
Vader en00k doorden Zoon,overdeverschillendekerkgebruikenmetabetrekkingtotgezuurd
dereenLorenzoïJMagnjpeoheerschtenzonder of ongezuurd brood, en t0t het gebed vûor
titel door den invloed van geld en schran- de afkestorvenen, alsmede over hetprimaat
derheid,en bewaarden derepublikeinschevor- van den Paus,wexd op den 6den Julj 1439
men.De njverheid begon erte verminderen, het d00r den Pausopgestelde vereenigingsfordoch erbestond een aanzienljkegeldhandel, mulierin 5oorspronkeljkeexemplarenonderzoodat in de voornaamste steden van Europa teekend,volgenshetwelk in deGrieksche Kerk

Florentjnschebankenverrezen.In1527wer- allesonveranderd z0u bljven,terwjlde eenden de M ediei voor de derdemaalverdreven, heid erkend werd.In Griekenland wasechter
doch door keizerKarelF enpaus ClemensVII de verontwaardiging over deze Overeenkomst
(Giulio Medid)metgeweld van wapenenna zôô groot,datvele bisschoppen zich genoodeene langdurige belegering weder aan het zaakt zagen, om tegen hunne eigene handhoofd der zaken geplaatst,waarna men Alez- teekening verzetaan teteekenen,terwjlde
tzzltfer M edicit0thertog van Florence uitriep Keizer, door de Turken bedreigd, vruchte(1531).Zjn opvolyerCosimoIvoegdeerSiéna looze moeite deed,om de eenheid tehandha-

bj en noemdezlch groothertogvan Toscana
(1569),waarna de hoofdstad in delotgevallen
deelde van dien Staat (zie Toscana).In 1799
werd zj door de Franschen bezet,in 1800
t0thoofdstad van het koningrjk Etrurië verheven,en teyen het einde van 1807in het
Fransche Kelzerrjk ingeljf'
d,waarna zj in

ven.Na hetvertrek derGriekschegeesteljken uit Florence duurde het Consilie nog 7
jaar, doch het werd gedurende de laatste 2
jaar naar Rome verplaatst. Men heeft over

de handelingen van ditConcilie een geschrift
van Robert Crey-t
/Fzfozl,getiteld:nvera historia unionis n0n verae lnter Graecos et Lati-

1814 weder dehoofdstad werd van hetGx00t- nos'' uitgeggven te'sHage in 1660.
Florentunsche fesch noemt men eene
hertogdom ,in 1849 korten tjdonderworpen
was aan een Voorloopig Bewind,in 1859 aan iesch met een wjden hals en mond, van
Piémont toegevoegd en latermet hetkoning- wier bodem aan de buitenzjde van dieiesch
rjk Italiëvereenigd werd.Nadatdezetelder eene S-vormige buis ongeveerter hoogte van
regéring naar Rome verplaatst werd, heeft den mond Oprjst.Zj dientOm een destillaat
Florence veel van haren uitw endigen luister te scheiden,hetwelk uit2 vloeistoFen bestaat,
verloren, doch zj bljftn0g altjd deplaats, welke zich nietmetelkandervermengen.Imwaarkunsten w etenschap hoog gewaardeerd mersdezwaarderevloeistof,diezich bj den
worden.De tegenwoordige inwonersderstad bodem bevindt, w ordt door de ligtere gezjn vroljk en beschaafd,matig envriende- drukt2 door de btlis opgestuw d en alzoo

ljk,genot-en kunstlievend,maar hetont- verwjderd.Zulk eeneQesch komttepasbj

breekt hun aan ondernemingsgeest,aan vol- het destilléren van vlugtige oliën. Geschiedt

harding,aan degeljkekennis.Vanditlaatste zulks op groote schaal,dan isdeFlorentjngebrek ishetvoormalig gemisvan goedvolks- scheCesch vynkoper,- andersvan glas.
onderwjs de oorzaak. Hun vroegere zucht Florentilnsch lak,0Ok karmnnlakenz.
naar onafhankeljkheid is onder het ontze- genoemd, is eene verbiuding van aluin-aarde
nuwend bewind der M ediâ vernietigd. 00k

m et de roode verfstof der cochenille, Ver-

de njverheid bloeit en niet geljk weleer. mengd met w at overtollige aluin-aaxde, om
Keurig bljven nog altjd de aldaarvervaar- aan dekleur m eer vastheid te geven en verdigde voorwerpen van marmer,albasten m0- schillende schakéringen teverkrjgen.om het
zal
-ek.Voorts trekt de stad groote voordeelen

te maken,vermengtmen versch neêrgeslagen

4an de talrjke vreemdelingen, die in het aluinaarde-hydraat m et een afkooksel van
voor-ennalaarderwaartstrekken.Merkwaar- cochenille, Avaarna het gekleurde product ge-
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wasschen wordt. O0k kookt men welcoche- een groot aantal Heidensche stammen,welke
nillemet evenveelaluin,voegter daarna n0g door oudsten bestuurd worden en in den
j Nvorden
Q deelenaluin bj,waarnamen doorkoolzure landbouw hun bestaan vinden.Zi
kali of natron een neêrslag doet ontstaan. onderdrukt door de Boeginézen, die zich aan
Voorts wordt er o0k wel iets van eene tin- de kust gevestigd hebben.De belangrjkste

oplossing bjgevoegd. Het Florentjnsch lak kolonie is er het Shatje Ende,bj de baai
kwam weleer uit Florence in den handel, van dien naam gelegen; aan het hoofd der
doch wordtthansdesgeljkste Berljn,W ee- bevolking staan ereenRadjaen eenigeoppernen, Niirnberg en elders vervaardigd. Echt hoofden,diedoorcontractmethetNederlandsch

Florentjnsch lak moetligt,zachten gemak- gouvernement verbonden zjn.Eene andere

keljk t0t poeder te wrjven zjn.Hetdient volkplanting iserGeliting,diebestuurdwordt
t0tschilderverf.
door een Mankasaarschen Sjach-Bandar(HanFlores,een eiland van den Oost-lndischen delshoofd), aangesteld door den Radja van
Archipel en t0tde Nederlandsche bezittingen

Larantoeka ondergoedkeuring van denNeder-

(onderhoorighedeq van Timor) behoorende) landschen gezaghebber.
ligt tusschen 803/ en 8059' Z.B.,en 119049
In den noordoosthoek Van Flores heeft
en 12301' O.
L. van Greenwich, grenst ten men hetrjk van Larantoekamethethieraan
zuiden aan den lndischen oceaan,ten noorden aan de Soenda-zee,ten westen aan Straat
Molo, en ten oosten aan eene straat,die in
het noorden StraatFlores,in hetmidden het
Gat van Larantoeka en in hetzuiden Straat
Lobetöbi genoemd genoemd wordt. Hettelt

Onderworpene Sika.HetisbevolktdoorZwarte
Portugézen en staat Onder het bestuur van

een Radja, die zich, nadat dit gewest in

1859 door Portugal aan Nederland is afgestaan,door eene overbenkomstmethetNederlandsch gouvernementverbonden heeft.In de

op 300 (D geogr.mjlOngeveer250000 inwo- hoofdstad Larantoeka,waar een belangrjke
ners.Overhetgeheele eiland loopteene berg- handeldemetBoeginézen en Timorézengedreketen metvulcanisc,he toppen, zooalsdeGoe- ven wordt,wonen de Radja endeNederlandnong Bokka Ofomboeoe Sor0 (2100 Ned.el sche gezagvoerder der Solor-eilanden.Rondom
ho0g), de Goenong Keo of omboeoe Romba Flores liggen vele onbew oonde eilanden,van
(2900 Ned.el h00g),de Piek van Ende,de welke wj noemen:hetW est-eiland aan den
Goenong Api, de Goenong Lobetöbi (2300 zuideljken ingang der StraatM0lo,hetT0.
Ned. elhoog,een zeorwerkzamevulcaan),de ren-eiland,Al0s0 in de baaivan Ende,GiliGoenong Ilimandiri ofPiek van Larantoeka Bodo,Palowé (Roesa-Radja),W est-en O0st(16* Ned. el h00g), enz. Die bergketen DoFer,en Gr00t-en Klein-Bastaard.
vormt aan de noordkust een aantal voorge-

Flores Antim onii of met antimonium-

bergtenmetdaartusschen gelegenbaajen,z00- zuur antimonium-oxyde verontreinigd antia1s de baai van Rioeng,de Gomon-baai enz. moniumoxyde,verkrjgt men, wanneer men
Voorts heeft men aan de zuidkust de Mangrove-en de Alligator-baai,de baaivan Nanga-Lilin,die van Nanga-Ramo,dievan Borro,
die van Nanca Tili,die van K e0 en die van
Ende.
T0t de vele,maar schaarsbevaarbarerivieren behooren er de W ai-M ede,de Rivier van
Rio, en de Ilzerrivier, ook de Rivier van

antim onium in een sehuins geplaatsten,niet

luehtdigt gesloten kroes verhit.Hierbj verbrandt het metaal,terwjlhetOxyde zich in
glanzige naalden aan de wanden van den
sm eltkroes vasthecht) w aarna m en het ge-

makkeljk verzamelen kan.Voorheen werden

Flores Antimoniia1s een geneeskrachtig middel gebruikt.

Flores benroës,zie Benzoë-zlmr.
Flores Salls Am m oniaci m artialis
peulvruchten,indigo,katoen,tamarlnde,tabak, of jizersalmiak verkrjgt men doorsublimatie
kaneel,sapan-en sandelhout,pisang-,lontar- van een mengselvan salmiak en jzervjlsel.
en kokosvruchten. Het dierenrjk levert er Eerst sublim eert daarllit nagenoegzuiveresalpaarden,bulels,varkens,schapen,geiten en miak, doeh later, ànder Ontwikkeling van
veelvogelnestjes,- het rjk derdelfstoFen am monia en waterstof Ot'w ater,een salmiak,
eenig tjzer en stofgoud.
dat allengs grootere hoeveelheid jzerchloride
Het eiland is verdeeld in W esteljk-,Mid- bevat, zoodat het stlblim aat uit korsten beden- en Oosteljk Flores. Het eerste, 00k staat!die van buiten witzjn en naar debinMangerai of Radja genaamd, telt 5 kleine nenzkde langzamerhand donkergeel worden.
Staten,wiervorsten den titelvan Daloe voe- Beter n0g is het,een m engsel van salm iak
ren,terwjlhetgeheelonderhoorig isaanden en jzerchloride tesubliméren.Tegenwoordig
Sultan van Bima. De inboorlingen )overeen- vermengtmen eeneOplossingvan hzerchloride
komende met de Dajaks Op Bornéo,zjn on- met salmiak en dampt hetvochtt0tdrooqbesehaafd, vreedzaam ,schuw en bjgeloovig; worden uit.Het laatste praeparaatisthansln
zj houden zich bezig met den landbouw ,als- de geneeskunde in gebruik.
Potta genoemd, De belangrjkste voortbrengselen des lands zjn rjst,gierst! aard- en

mede m et het inzam elen van kaneel, w as
enz.,om die te verruilen,ten einde deschatting aan vermelde Sultan te kunnen voldoen.
M idden-Flores is nagenoeg onbekend;het
wordt, naar men meent, bewoond door 3
stammen welke met de Papoea's'
.vermaag-

schaptzhn.

Op Oosteljk-Floresheeftmen

Flores Sulphuris ofBloem rlzlzwavel,

zie onder Zwarel.

Flores Zinci, 00k Lanaphilosopltornm en
Zincltm pzg
/tftdf'
l
f- album picsiocaparatum (langs
droogen weg bereid wit zinkoxyde) geheeten, verkrjgt men,'
6wanneermen een smeltkroes zo0 sterk in een wind-oven verhit,dat
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het daarin aanwezige zinkmetaal met eene dige verwikkelingen van Ecuador,enoverleed
heldere vlam verbrandt.Hierdl
aorverkrjgtmen te Guayaquilin het nalaar van 1864.
een w it praeparaat,waarin nog metalenzjn, Don HJIIJ/Z'O Florez llstradat een Spaansch
waarvan het door afslibben en herhM ldgloei- shathuishoudkundige. Hj werd geboren in
jen gezuiverd moetworden.
1769 te Pola deSomiédo in Asturië,studeerde
l?loret noemt men het spinsel,waarmede te Oviédo en Valladolid in deregtsgeleerdheid
de zi
jdewormen hunne cocons beginnen te 0n Zag zich ill 1808 benoeràd t0tpxocureux-

maken,voordatzj behoorljkedradenspinnen, generaalvan Asturië.Hj waseendereersten,
die afgehaspeld kunnen worden. Het qoret dieNapoleon I openljkdenoorlogdurfdenver.
wordtgekamd en gesponnen en t0thetweven klaren en trad op als staatkundig schrjver
van grove zjden stoFen gebruikt.- Men met de werken: glntroduccion à la historia
geeftden naam van floret00kaan eendegen, de la guerra de la independencia'' en ppara-

wiens punt van een knop voorzien is,omdat lelo delclero yrotest
antoy delclerocatolico''.
hj bj hetonderwjsin de sc,
hermkunstgebe- Voorts verdedlgde hj de regten des volks
zigd wordt.
tegendenterugkeerendenkoningFdr#izlczl#V1I
Florez. Onder dezen naam vermelden in zjne DRepresentacion à Fernando VII en
el anno de 1818 haciendole vertodossus eswj:
Henriquez Flprdz, een Spaansch geschied- travios'' een boek ,dat in de meesteEuropéen oudheidkundige.Hj werd geboren te Val- sche talen werd overgezet.Tevens redigeerde

ladolid den 14denFebruarti1701,voegdezich hj het dagblad pEl tribuno delpuéblo'',en
bj de ordederAugustjnen,was hoogleeraar moestin 1823 dewjk nemen naarFrankrjk
aan de universiteit te Alcala,en overleed te waar hj zjn beroemden rcursodeeconomia
Madrid den zosten Augustus1773.Nadathj politica (5deuitgave1843,3 dlnl''schreef.
in 1732 1738 een volledigen cursusdertheoFlorian (Jean Pierre Claris de), een
logie ill s-ko to-deelen uitgegeven had,be- Fransch schrjver, geboren den 6den Maart
paalde hj zich bj de Spaanschegeschiedenis 1755 op het kasteel Florian in Languedoc,
en vooral00k bj denumismatiek,enschreef: genoot na den vroegen dood zjner moeder
XClavehistorical(1743 enlaterl'',- gEspana zjne opleiding te Montpellier onder het toesagrada, teatro geografco-historico de la zigtvan zjn schranderenenbeschaafdengrootiglesia deEspana (1747- 1773,29 dln)'',een vader, gevoelde zich ongemeen aangetrokken
werk,datdooranderent0toponzentjdwerd doorhetnatuurschoonvanzjneqeboortestreek,
vervolgd,- pMedallasde las colonias,muni- kwam daarna in een Opvoedlngsgesticht te
dpios y puéblos antiguosde Espana (1757- St.Hippolyte,vertoefdeeenigen t'
dd bj Vol1758,2 dln,supplementin 1773)'',- Memo- Jcir: te Ferney,en kw am daarna als pagein
riagde1asreynascatolicasetc.(1761en1790, dienst bj den hertog de TdzlfAgkl
re.Later
2 dln)'',- pLa Cantabria etc.(1768)''- en bezocht hj de militalre schoolteBapaume,
XRelacion de1viejo literariode AmbrosioM0- zag zich aan het hoofd geplaatst van eene
rales(1765)''
.
compagnie ruiters te M aubeuge en Z01lergeDon Jkcpl Josê F/orez ofM ores,een Zuid- huwd zjn, z0o de middelen zpnsvaders het
Ame
rikaansch krjgsoversteen staatsman,ge- veroorloofd hadden. Daar zjn wensch onverboren in 1821 te Puérto-caballoinV enezuela. vuld moest bljven,nam hj zjn ontslag en
Reeds vroeg omhelsde hj dekrjysdiensten trad als kamerlonker wederin dienstvan den
onderscheiddezich indenZuid-Amerlkaanschen hertog deTelfFzïè/
pre.Van dien tjdafwjdde
vrjheidsoorlog,zoodathj 1821benoemdwerd hj zich aan dedichtkunst,woonde bjafwist0tadjudant-generaalen in 1823 t0tcivielen seling te Parjs en in dekasteelen van zjn

m ilitair bevelhebber in Pasto. Daarna werd

beschermer, en legde zich tevens toe op de

hj opperbevelhebber in Ecuador,vervolqens Spaansche taal- en letterkunde.In 1788werd
brigade-generaal,dempte in 1827 het m illtair hj lid derAcadémie,dott
hin dedagenvanhet
oproer te Lima en eindigde aan het hoofd Schri
kbewind wierp men hem in degevangevan een Columbiaansch leger in 1828den00r- nis;hjherkreegnaden 9de11Thermidorzjne
104 met Peru door de overwinning bj Tar- vrjheid, maar overleed reedsden 13den Sepqul, waarna Bolirar hem t0t luitenant-gene- tember 1794 te Sceaux. Zjne prozawerken
raal en opperbevelhebber van Zuid-columbia onderscheiden zich dooreenfraajen,bloemverhief.Nadat zich in 1830 Columbia in de rjken stjl.Zjne yGalatêe (1784)''en nEsrepublieken Nieuw-Granada, Venezuéla en
Ecuadorverdeeld had,werdFlorezvan18301835, in 1839 en van 1843--1851 president
van Ecuador.Tengevolge van derevolutievan

telle''bevatten tafereelen uithetherdersleven.

Verhevene gevoelens openbaart hj in zjn
bekroond dichtstuk Voltaire et le serf du
MontJura (1782)''. Zj
'
!nepFables,,moeten a1-

Guayaquilging hj buiten 'slands,vertoefde leen v00r die van Lafontaineonderdoen,en
in Engeland en Spanje, op Jamaica en in zjne bljspelen rlues deux billets'' - pLe
Peru en deed vruchtelooze pogingen,om zich b0n ménage'')- pLeb0npère''1- nLabonne
aanhang te verschalen,ten eindemetgeweld mère'' - Le b0n ils''- MyrtiletChl0é''
van wapenen naar Ecuador terug te keeren. - nleannotetColin'' - Lesjumeaux'' Het gelukte hem eindeljl
t in 1860 generaal rL'enfant d'Arlequin perdu et retrouvé'')I'ranoo, die er zich aan het hoofd der zaken en ïArlequin maître de maison''tintelen van

bevond,te overwinnene1
zin zerepraalGua- vroltkheid en geestigheid.Ook zjne ridderyaquil binnen te trekken.Na dlen tjd ver- geschiedenissen, zooals rGonzalve de Corvuldehj eene belangrjke r0lin destaatkun- doue''1zjnepNouvelles''1enzjnrNumaP0m-
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Pilius''zjnaangenaa:a om telezen.ZjnpGuil- St. Andrews, de Choctawhatchee,de Pensalaume Te11''schreefhj indegevangenis.Zjne cola en de Perdido goede havens.LaatstgeDOevrescomplètes(1715- 1807,24 dlnl''wer- noemde stroomt aan de grenzen van Alabadengevolgddoorzjnepoevresinêdites(1825).'' ma, en de Appalachicola verdeelt den staat
FlorianusN een heilige en martelaar,ge- in oost- en MTest-Florida.Van de ztlidoostboren omstreeks in het .iaar 190 in Neder- punt van het Schiereiland (Kaap Florida)
Oostenrjk,diendeonderdenstadhouderAq'
td,
- strekt zich door de Straat van Florida ter
!i,l'?z.
s in het Rom einsche leger en w erd gedu- lengte van 44 geogr. mjl de reeks der F1orende eene vervolging der Christenen onder rida-klippen (Keys) uit,die den handelsweg
Diocletianus, op last van eerstgenoem de w e- van Florida naarde Bahama-eilanden en Cuba
gens zjne standvastigheid in hetChristeljk zeer gevaarljk maken,vooralomdaterdikgeloofniet ver van Lorch in deEnsverdron- wjls hevige stormen woeden en men erteken.In den nachtna zjndoodverscheenFJp- vensmetsterke stroomen,doorden Golf/troom
rianîu aan eene vromevrouw engelasttehaar, veroorzaakt,te worstelen heeft. Hetbelang-

zjn ljk te doen begraven op deplek,waar
zich thans hetgroote klooster derAugustjner koorheeren bj Linz verheft.Later werd
zjn gebeente Overgebragt naar Romeenaldaar bj datvan Stqphanltsen Lanrenti'
l
tster

rjkste van deze eilanden is Key-W est met

den Paus om reliquieën verzochten,zond hj
eenige Overbljfselen van den heiligen I'
loriaw'
lt.s, waarna deze de beschermheilige van
Polen werd.Gewoonljk wordthj voorgesteld
als een krjgsman,diebezigismeteen emmer water vuur te blusscben,weshalve hj
vooralin brandgevaaraangeroepenwordt.Zjn

en uitmuntend voorkolonisatiegeschiktzjn,
terwjlde Low-llammocksveelvan overstroomingenteljdenhebben,maardaarnaeenbesten

(154 tolcentenaars),eene boekerj van 40000
deelen, eene rjke verzameling van munten
en penningen en een fraaje tuin.
Florida, de zuideljkste der Vereenigde

glades(300 L geogr.mjl)metduizendelage

eene evenzoogenoemde hoofdstad,welke3000
inwoners telt, en met eene uitmuntende haven,waarzich steedservaren loodsenbevinden.
De gronden van Florida worden in vier
aarde besteld.Toen Casimir,koning van P0- klassen verdeeld:in Higlt-kammoeks,diemet
len,en Gedron,bisschop van Krakau,in 1183 eiken-,magnolia-en laurierboomen,begroeid

grond voor den verbouw van slzikerriet opleveren:- in Sarannen Ofgroengronden langs
de Oeversderrivieren,w elkeuitstekendbouwland verschaFen,- indeuitgestrektePine-bargedenkdag valt op den 4denAugustus.- B0- rens ot' denlzenwouden, waar de ontgimzing
vengemeld Auyustjner kloûster werd, naar veel m oeite kost! en in de Stvamps of
men verhaalt,ln 455 door den lleiligen Seve- moerassen, die zlch vooral in het zuideljk
rïzlv.
s gesticht.Er is eene prachtige kerk met gedeelte van den Staat bevinden.Hierheeft
eell groot orgel, eene geweldig zware klok men deui
tgestrekkewaterwoestenj derEvereilanden,die grootendeels van water overdol-

ven,maar 0ok maanden lang droog zjn en

zonder veelm oeite in bouw -en w eiland herStaten van Noord-Amerika,bestaatOostwaarts schapen kunnen worden. Het klim aat heeft
uit een evenzoo genoem d schiereiland, dat er een tropisch karakter.M en heeft erprachbj eene breedte van 20 t0t 30 eene lengte tige w ûuden m et eiken- en sparreboom enj

van 90 geogr. mjl bezit, zich t0t aan de en katoen, suiker,rjst)maïs, cacaot anaStraatvan Florida uitstrekt,en tusschen den nassen, bananen, dadels, enz. behooren er
Atlantischen Oceaan en de Golf van Mexico t0t de voortbrengselen des lands, dat zich
gelegen is.Voorts grenstFlorida ten noorden overal door eene rjke flora onderscheidt.In
aan Georgia en Alabama en ten w esten aan

het dierenrjk behooren er de beer en de Ja-

Alabama,enheefteeneoppervlaktevan29791/a guar t0t de gevaarljkste roofdieren,terwjl
EJ geogr.mtjl, terwjl zjn effen bodem zich alligators er alle riviixen bewonen.
nergens hooger verheft dan tOt 100 Ned.el
Deze Staat, door denatuur Ongemeen beboven den spiegelder zee.Langs beide kus-. gunstigd, bevindt zich betrekkeljk n0g op
ten vindt men strandm eren.Aan de oostkust een l
agen trap van ontwikkeliny.Intusschen
zjn de havensnzeestaluitsluitend voor kleine w as het aantal inwoners, dat ln 1830 n0g
schepen toegankeljk, doch aan de westkust geen 35000 beliep, in 1870 t0t 188000 ge-

dringen ondersc,
heidene baajen diep in het klommen. Daaronder bevinden zich Spanjaar-

land,zooals de Gullivan-,Charlotte-,Tampa- den, Anglo-Americanen, Ieren, D uitschers,
en W akasasse-baai,alsmedeaan de noordkust enz.Voorhetonderwjsisernog weinig gevan de Mexicaansche Golf de Appalachee- schied; er zjn echter eenige belangrjke
baai. De rivieren zjn aanzienljker,dan men spoorwegen aangelegd, en er bestaateen gein die lage landstreek zou verw achten;som - grond vooruitzigt, dat tegeljk met hethanmige verdwjnen plotseljk in den bodem ,- delsverkeerook kennisen beschaving aanm erandere komen a1s breede stroom en daaruitop keljk zullen toenemen.
Florida isontdektdoor Ponce de .
& p4,een
eens te voorschjn.De voornaamste rivieren
zjn de St. Mary-rivier aan de grenzen van m edgezelvan Columbustin 1512 op PalmzonGeorgia en de St.John,die van het zuiden dag (Pasqua Florida,vandaar de naam).Het
naar het noorden stroomt, het St. George- werd voorts in 1539 door Hernandez de Spfo
meer vormt en zich uitstort in den Atlanti- veroverd, en zjne eerste kolonisten waren
schen Oceaan. Aan de westkust vormen de Spanjaarden,die er in 1465 St.Augustineen
Carlos, de Tampa, de Suwanee,de Appala- in 1696 Pensacola deden verrjzen.Depoginchee, de Appalachicola, de St. Joseph, de gen der Franschen uitLouisiana,om er volk-
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plantingen te stichtenj leden schipbreuk.Bj handel, hebben 00ne dergeljke bevûlking
den Vrede van Fontainebleau stond Spanle Plorida-Blanca (Don Josefo Monino,
Florida tot aan de Mississippi aan Engeland graaf van),eerste ministervan koning Warel
af, hetwelk het gedeelte ten w esten der Ap- IIIvan Spanle,eenman van grootetalenten,
palachicola met den naam van W est-Florida werdgeboren teMurciain 1728,studeerdeteSabestempelde,dochkreegin 1783bjdenVrede lamanca en onderscheiddezich weldrazoozeer,
van Versailles de beide Florida's terug.Toen dathj alsgezantnar RomebjClemensX.
fF
Napoleon Louisiana? dat in 1801 aan Frank- afgevaardigd werd, waar hj bj moejeljke
rjk wasafgestaan,ln 1803aandeVereenigde aangelegenheden,vooralbj deOpheffing van
Staten verkocht had,begon weldra de twist de Orde derJezuïeten enbjdeverkiezingvan
pver de grensscheiding.President Madison gaf Pi'
.s VI veel bekwaamheid aan den dag
en 1810 last, om W est-Florida t0t aan de l
e
q
de. Toen in Spanje Grimaldi aftrad als
Perdido in bezitte nemen.Den 22sten Febru- mlnister van Buitenlandsche Zaken,werd op

arj verkocht Ferdinand VI1de beideFlori- zjneeigeneaanbeveling M oninozjnopvolger

da's voor 5 millioen dollars aan de Unie, en tevensgraafran Flpri#c-.#lJzz2cl.Dezewerd
welke het land in 1821 bezette,waarna het daarenboven belast met de ?ortefeuill
e van
in 1845 alseen zelfstandigeStaaterkendwerd. Justitie en methetOppertoezlgtop de poste-

Zjne grondwet is van 1839.De gouverneur rjen,grootewegen en magazjnen.Hjzorgde

wordt voor 4, elk der 19 senatoren voor2 v0or goede wegen,bevorderde de postwagenen elk der 40 volksvertegenw oordigers voor diensten ,verbeterde de polide en toondezich
één Jaar benoemd.Floridazendtslechtséén een voorstander van kunst en wetenschap.
vertegenwoordiger en 2 senatoren naal' het Voorts bevestigde hj in 1785 degoede verCongrès te W ashington.In 1861slootFlorida standhouding tusschen Spanje en Portugal

zich aanbjdeZuideljkeStaten,dochhadgeen dooreen dubbelhuweljk.lntusschen hadden
bel=grjkeninvloed opden loopderrebeurte- de Oorlogsondernemingen, waartoe hj zjn

nissen, en keerde in 1865 t0t de Unle terug. vorst aanspoorde,zooals de aanvalopAlgiers
'
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De hoofdstad Tallaltassee,op de noordkust
der Appalachee-baaigelegenen dooreenspoorweg met de haven Port-Leon verbonden,telt
tusschen de 2- en 3000 inwoners. O0k de

steden Appalachicola met eene belangrjke

katoenmarkt,Pensacola, de gewigtigste 00rlogshaven der Unie aan de Golfvan Mexico,
St. Augustine, aan de Oostkust gelegen en
wegenshaar gunstig klim aathet Noord-Amerikaansche Nizza genaamd, en Jacksonville,
aan de St. John meteen uitgebreiden hout-

(1777) en de belegering van Gibralhr,een
ongunstigen afloop. Kort vôôr den dood van
Karel fff, in Odober 1788, deed hj aan
dezen rekenschapvanzjnbestuurenverlangde
zjn ontslag. De Koning keurde het Qerste
goed, doch weigerde het laatste.Eerst onder
Karel IV slaagden de vganden van I'
loridaWllscl er in, om hem ten va1 te brengen
(1792).Men bragt hem naar de citadelvan
Pampelona,maarhj werd weldrainvrjkeid
gesteld en naar zjne goederen verbannen.
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Laterwerd hj lid van de Cortes en overleed geslagen werd.Zj had de grootte van een
den zosten November 1808.
ducaat en droeg aan de eene zjde hetbeeld
Florideën ofP'
urperwierenisde naam van van Johannes de Dppzdr.Aveldra had vnen er
eene onderfàmilie(tribus)derW ieren ofAlgen 00k in andere landen bjvoorbeeld onderLo(zie aldur).Zj Omvatzeegewassen,waarvan #e'
1
t?
# VI cn VIIin Frankrjk (iorind'Oren
het loofvastzittend,meestal struikachtig ver- Qorin de St.George).Daaruitisdegoudgulden
takt,fjn verdeeld,kraakbeenachtig enveelal der middeleeuw en en delateregulden ontstaan,
licht rood gekleurd is.Zj hebben karmozjn- die m en n0g meteene f!de eerste letter van
roodesyoren,dieinknop-ofzaaddoosvormige het woordflorjn,aanduldt.De oudenaam is
kiemhulsjes besloten en op verschillende bewaardgeblevenindenToscaanschenymeteene
wjzen over de vertakkingen van het loof lelie gestempelden forinovan hetJaar1826en
verspreid zjn.Men vindt ze in groote ver- ter waarde van ll/a lire,alsmede in den Enscheidenheid van geslachten en soorten in alle gelschen iorin van 1849 ter waarde van 2
zeeën,vooralechter in de warmeregewesten. shillings,dus 120 cents Nederlandsch,zoodat
Hunne celwanden bestaan uit eene eigen- hj ongeveermetdievan den oostenrjkschen

aardige wjziging der plantengelei, zoodat
zj bj het koken in eene zachte.sljmerige
massa veranderen.Voortsbevatten zj iodium,
hetwelk zj uithetzeewateropnemen.Harrey
verdeelt ze naardenaard der kiemhuisjesin
de volrende zes groepen: Rhodomeleën met
uitw endlg zigtbare, peervormige, veelal van

boven reopende kiemht
lisjes;zj zjn roodof
roodbruln van kleur? - Laurentiaeeèkt? die

op de voorgaande geljken,maarroos-ofpurperkleurig zjn,- Ceramiaeeën metbesvormigekiemhuisjeszonderregelmatigeOpening;
de deelen dezergewassen zjn meestalrozen-

iorjn ovlreenstemt.
Floriln (Jac0b),eenverdiensteljk Nederlandsch w iskundige,geboren den 3den Maart

1751 te Deventer,genoothetonderwjsvan

Pibo zst/ddz?.sdrt: te Amsterdam , maakte zich
bekend met Onderscheidene nieuwe talen,en
werd in 1771.exam inator der zeeoëcieren bj
de Admiraliteit van de M aas te Rotterdam ,
voorts in 1795 examinator-generaal der zee-

Oëcieren te 'sHage,waar hj ook 1id was
van den gemeenteraad.In 1808 werd hj lid
van het Koninkljk Nederlandsch Institul
zt,

vertrok in 1809 naar Amsterdam ,en overleed
rood, zeer hard,geleed ofvertakt,- Deles- aldaar den 13den Februarj 1818.Hj schreef
ddrit
zceFl met vliezige,half bolvormige,4e- DGrondbeginselen der hoogeremeetkunde,beslotene kiemhuisjesmetvelesporen (menzlet vattende de voornaamste eigenschappen der

in bjgaandeigutlrin a zulk een kiemhuisje, kegelsneden en van eeniye andere kromme
in b de doorsnede van een kiemhuisje,in c Ijnen (1794)'', pDe arlthmetic,
a ofrekeneen sporendragendendraad,allensterkvergroot, kunstoy den koophandeltoegepast(
1803)'':in d een aantal groepen van zoogenaamde 1)Onderrlgtin hetboekhouden,enin dewjze
vierlingscellen (tetrasporae),in eeenige van v
anhetaanleggenderdriehoofdboeken(1839)'',
deze sterk vergroot,en inf Delesseria,
sïzlf
xodl - en leverde, behalve een aantal verhandel
i
ngen, eene verbeterde uitgave van de pzeeLanr. op '/ade der natuurljke grootte),
?.Ifzw .
Rltodymenieè'
nmetlederachtigekiemhuisjes,- m ans Tafelen''van Cornelis .Dpz
en Cryptonemiaoeè'
n met bolvormige in het100f
l?loris.Onderdezen naa:avermelden :7j:
verscholen kiemhuisjes,diezichalszwellingen
VjfGraren '
pt
xaHolland,nameljk:
voordoen.
I'
loris 1? den opvolger van zjn ouderen

T0tde Purperwieren behoortvoorts hetge- broeder DIrk TF, die in 1049 kinderloos
slacht Sphaerococens L.ofkogelwler en tot dit overleed.Bj hetaanvaarden van hetbewind
laatste hetbekende Ierschemos ofcarragheen was het graaf
sehap in oorlog metallenabu(S.crispusAy.,0ok ChondruscrispusM nyb. rige vorsten en bisschoppen,lnzonderheidm et

en Fucuscrispusgenaamd).Hetgroeitaande den bisschop van Utrecht, die, door zjne

kusten der Noordzee, vooralin Ierland.Tot bondgenooten gesteund,meteenlegeroprukte
gelei verkookt, levert het een uitmuntend naar Dordrecht.Floris deed echter nabj de
m iddel tegen borstkw alen. D e eetbare vogel- stad kuilengraven endaarnavaetrjsenzoden

nestles van Hirundo esculenta L.tdie op de bedekken.Devjanden stortten daarin neder,
Soenda-eilanden verzameld worden - eene

en de verwarring bezorgde aan den Graaf de

dure lekkernj voor de Chinézel
z- ,bestaan, overwinning.Na verloop van 3 jarenkeerden
naarmenvermeldt,hoofdzakeljk uithetkraak- zj terug,doch nu bragt Floris hun tusschen
beenig en geleiachtig w eefselvanS.Cartilagineus Ay. Aan de oevers van den Indischen
Oceaan worden Plocaria candida en P.tenax,
mede t0t de Purperwieren behoorende, in
grootehoeveelheidverzam eld,t0tgeleigekookt,
tot stangen gevormd en onder den naam van

Agar-Agar (zie aldaar) verkocht.Men kookt
die stangen,welkedaarbj oplossen en t0thet
bereiden van eene gezonde en voedzame podding dirnen.
Florljn9in hetLatjnSorenus,in hetTtaliaansch Sorino,in hetFransch en Engelsch
Sorin,is de naam van eene gouden munt,
die in de llde eeuw te Florence (Fiorenza)

M aas en W aaleene gew eldige nederlaag t0e

(18 Junj 1061).Na den Btrjd vielhj bj

Neder-llemert Onder een boom in slaap?en
werd er door Herman .!', graaf van C'lfl/ck,

overvallen en vermoord.Hj wasgehuwdmet

Geertrldd, 00ne dochter Van d0n hertog ran
Saksen.
F/orï.ç II, een kleinzoon van den voor-

gaande en wegens zjne zwaarljvigheid de
Fefp bjgenaamd.Hj kwam in 1091 aan het
bewind en mogt zich verheugen in een zeer

rustig regéringstjdperk, waarin alle woelgeesten naar Palaestina trokken,om tegende
Ongeloovigentevechten.ZelfsmetdenBisschop
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van Utrechtleefdehj in vrede.Hjbevestigde
en vermeerderde devoorreyten van zjne0nderdanen, overleed reeds ln 1122 en w erd,
evenals zjn grootvader,teEgmond metvorsteljken luisterbjgezet.Hjwaigehuwdmet

P etronella,eene dochter van Dirk,hertogvan
Opper-Lotharingen,en eenezustervan Lotl
tt
v
H'
M.
:, hertog van Saksen, die later keizer
werd.
I'loris JJT, een kleinzoon van den v0or-

aan de anderezjdevanhetVliebegevenhadj
om daar te worden gehuldigd. liep de heerschappj derHollandsche graven in Friesland
ten eindein 1234.In laatstgenoemdjaarnam
I'
lorls deel aan een kruistogt tegen de Stadingers, die a1s ketters werden beschouw d,

Omdatzj in verzetkwamen tegen de knevelarjen der geesteljkheid.Men verhaalt,dat
hj daarvoor300 schepen uitrustteenveeltoebragt t0t de overwinning,den 24sten Junj
gaande. Hj was de oudste zoon van graaf 1234 op de Stadingersbehaald.Dejeugdige
Dirk FJ en van k
%oplt'
l
,
a, eene dochtervan gravin ran Clermont begeerde den dapperen
Otto,pfalzgraafvan deRjn.Hj werd onder Graafte zien en overreeddeharenechtgenoot,
zeer gunstige omstandigheden graaf van H0l- om een steekspeluitte schrjven teCorbiein
land in 1157 en ontving de hulde derW est- Beauvais.Dââr werd I'
lori.
q IV om hetleven
Friezen en Drechterlandersin 1161.Nadathj gebragt,waarnamen zjn ljk naarRjnsburg
echterhetvolgendejaarin hethuweljk was voerde. Hj wasgehuwdmetM acldeld,eene
getreden met Ada, de zuster van M ileolom- dochter van Hendrik,hertog van .frtx?ltzocf.
H,
s IV koning van Schotland, mengdehj Inloris T'r,een zoon van W illem 11,Room sch
zich in denool
-log tusschenGodfried,bisschop koning en graafvan H olland envanElizabetlt
van Utrecht, en den hertog van Gelderland van .
fr/
?xzlq
sf
zNk.Hj werd geboren in 1255en
Daarna trok hj Op tegen Philips,graafvan wasslechts11/ajaarot
ld,toen zjn vaderbj
Vlaanderen,werd gevangen genomen eneerst Hoogwoude sneuvelde. Dadeljk werd hj
na 3 Jaar op vernederende voorwaarden Op door de edelen en hetvolk als graaferkend
vrjevoeten gesteld,en moestvernemen,dat en Onder het toeziyt gesteld van zjn 00m
ropg#,dle aanstonds de oude gede Kennemers gedurende zjne afwezigheid Floris de T.
het dorp Schagen verbrand en hetsaeerendeel schillen bjlegdemetM argareth'
a,gravin nan
der inwoners vermoord hadden. De W est- Tlaanderen.Na den dood van laatstgemelden
Friezen plunderden hierop Alkmaar,enFloris Inloris kwam hj Onder de voogûj van zjne
trok aanstonds tegen hen te velde.Eenekleine moeiAleid,en,toenhieroverongenoegen Ontnederlaag,den 22stenJanuarj1169dooreenige stond, tevens onder die van H endrik I11 de
roekelooze Jonge ridders geleden, deed hem Zt
zcF
zfzzlpdtfùdlhertogvanBrabant.Dezekeerde
echter terugkeeren,terwjldeverderevjan- echterterug naarzjn land,waarnavoorkordeljkheden belemmerdwerden doordengroo. ten tjd OttorJl Gelder belastwerdmeteene
ten watervloed van 1170. Na het overljden medevoogdjschap,diemen ten slotteopdroeg
Van den Bisschop van Utrecht werd Boude- aan Nieolaas r(- Kats.
'
t
vqn, een broeder van graafFloris,t0tdie Omstreekshetjaar1268 trad Florisin het
geesteljke waardigheid gekozen,en debeide huweljk metleatro ,eenedochtervan Guy,
broeders ondernamen in 1179 een kruistogt graaf van Vlaanderen, aanvaardde op 18Jategen de Friezen.In 1180 viel de Graafmet rigen ouderdom hetbew ind,en trok in 1272
t
e
ve
l
de
t
egen
de
W
e
s
t
Fr
i
ez
en,
om
de
n
dood
eene aanzienljke magtin W est-Friesland en
onderwierp er in 1182 de bewoners van W ie- zjns vaders te wreken.Die togt mislukte,
ringen en Texel.In 1184 volbragt hj een doch werd in 1282 m etbeter gevolg herhaald.
togt naar het Heilige Land en werd na zjn Alstoen sloeg hj hent0t4-maaltoe.In 1285
terugkeer betrokken in een tw ist tusschen werd hj betrokken in een twisttusschenden
Utrecht en Gelderland, die echter door be- Bisschop van Utrechten deheeren Gî
jsbreeh,
t
middeling van keizer Frederik spoedig was '
pt
zaAmstelen Herman van Woerden;hjnam
bjgelegd. Met dezen toog hj,bj het verne- daaraan deel,om den hoogmoed van den H olmen der verovering van Jerusalem ,nogm aals
naar Palaestina,nam deelaandebemagtiging
van Iconium ,de hoofdstad van Lycaonië,en
overleed aan de pest te Antiochia den lsten
Augustus 1190.
I'lori.
g TF) den zoon Van graaf W illem I
en van Ada,eene dochter van den graafran
Gelder. In 1223 aanvaarde hj Op l3-jarigen

leeftjd onderdevoogdj vanzjnmoederljken

landschen adel te fnuiken en tevens invloed
te bekom en op de zaken van het Bisdom .

Voorts onderstetmde hj Jan .
f, hertog van
Brabant,bj zjn twist met Reino'
ud,graaf

van Gelder,en werd dooreerstgenoemdeOntheven van de leenhulde,die de Hollandsche
graven sedert 1203 verschuldigd waren aan
de hertogen van Brabant. In 1288 voerde
I'loris nogmaalsoorlog metde W est-Friezeny

0om , den graaf van Gelder,het bewind,en die hj nu geheel en alonderwierp,waarna
was weldra gewikkeld in den Oorlog derGe1- hj hetgebeentevan zjnvaderteHoogwoude
derschen tegen den bisschop vanUtrechtOtto deed opgraven en te Middelburg ter aarde

'
rt- derAèye,die echterdoortusschenkomst bestellen.Terstond daarnaRoesthj te velde

van den Paus spoedig een einde nam.Nader- trekken tegen G'ay, graaf 'van Vlaanderenj
hand had hj nogmaalsongenoegen metdien die door een aantalZeeuwsche edelen onder-

Bisschop,doch stond hem in 1226 en 1227bj steund w erd. Hollands graaf werd in 1290
in den strjd tegen Rudolfrt
zs Coererden,ter- door list te Biervliet gevangen genomen en
wjlhj tevens zorgde,dat zjn bloedverwant kon niet dan Op ongunstigevoorwaarden zjne
Willikand hem oyvolgde Op den bisschgps- vrjheid herkrjgen. W egens het kinderloos
zetel.Nadat hj zlch in 1230 naarFriesland overljden vah Aleœander 1II, koning van
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Schotland, begafhj zich derwaarts,om er overhetgraafsehap,ûndersteundehjdeMrestzjne regten Op den troot te doen gelden, Friezen en werd eralsheergehuldigd,waartloch daar de omstandigheden hem nietgun- door hj de toegenegenheid verbeurde van
stig waren,deed hj .*001
*eene aanzienljke zi
@
jne moeder en van zjn ouderen broeder.
s0m alstand van zjneaanspraken.Voorts- lliet lang echter erkenden de W est-Friezen
echter n0g vöör den geheelen afloop der

zaak - toog hj naar Frieslanden veroverde
Stavoren, waarna hj weder te velde trok
teqen Vlaalderen e1
& eene voll
tomene overwlnning behaalde(27 Octobt
,r1295).
Eduard, koning van Engeland, was in
sc,
hjn vriendschappeljk jegens I'
ll
wis, doch
had steeds geweigerd, hem bj te staan in
den strjd met Vlaanderen.Nu ecl
htervrûeg
hj de hand eenerdochtervan Guy voorzjn

hem als hun heer.Daarenboven weigerdeHerwzl0:,heer ralt Ananmery.hem de hand van

zjne nicht Hadetv'
l
y van Aec/lezzl,en hierdoor
ontstond eene dreigende veete.I'loris maakte

zich te Utrechtgereed ten strjde,doch werd
niet ver van daar)te Abstede, op dejagt
verraderljk vermöôrd (1133).
I'loris de Tfop.g#, van wien melding is ge-

maakt onder I'
loïis K Hj waseen zoon van

graaf I'loris LF)en bekleedde gedurende de
zoon, waarna de Engelsche w olstapel, die af
wezigheid van qraaf W'
illem II,die zich
groote voordeelen opleverde) van D ordreeht a1s Roomseh Konlng dikwjls in Duitschland
naar Brugge en Aleehelen w erd verplaatst. bevond, het stadhoudersehap in Holland en
I'loris, hierdoor gekrenkt, slootin den aall- Zeeland,waarhjten behoevederingezetenen

vang van 1296 een verbond metFrankrjk, veelgoeds t0tstand bragt.Dat hj eenigen
e11 dit gaf aanleiding tOt de zam enzwering, tjd voogd was van zjl
zneet'I'
loris F'
,hebdie den Graat'hetleven kostte.Immers vele ben wj reeds vermeld.Op een tûurnooite
edelen waren daarover m isnoegd,en Jan 'ptzzl Antwerpen ontving hj eene wond,en OverC'
tyck (zie onder dezen naam)meende daar- leed dien ten gevolge opdenzsstenMaart1258.
enboven redenen te hebben t0t ontevredenVoorts vermelden wj n0g onder den n=m
heid.Gercedeljk vonden zj aanhang,Omdat van Floris.
I'loris ilzzonderheid de belangen des volks

FJt
v'
id '
van '
Jrretzlick/zprtw Of W evelinckltoren,

teyenover die van den adelbellartigde. De den 50sten bisschop van Utrecht. 're voren

zaam gezworenen vormden het plan, om den washtjkanunnikval
zKeulenenbisschop van
Graafop te ligten en naar Engeland te bren- Munster gew eest,en w erd in 1378 door paus
gen. I'loris, geen kwaad vermoedende, be- Urban'us T'
U op den Stichtschen bisschopszetel

vond zich met hen te Utrecht,waar Gq
js#rec/
ld'
van Amstelhun t0teene vogeljagtuitnoodigde. Zoodra echter de Graafzich in het
veld bevond, grepen zj de teugels van zjn

geplaatst, waar hj Jatt '
t
lt
zzlAvkel opvolgde.
Daarlaatstgenoemd:Utrechtaanvankeljknog

m en naar gelegenlleid uitzag, Om hem naar
Engeland op te zenden.Toen deze zich niet
opdeed, bond men hem vast op eeflpaard,
om hem voorloopig naar Brabantte brengen.
Nu echter kwamen de Naardingers en G00ilanders op, Om hun beminden Graaf te be-

w oelzieke en rOotgierigeedelen,- verwoestte
te Eerde het kasteel van ridder E cert klll
E ssen en n0g 3 andero rooverskasteelen,dwong Reino'
ttd '
plz? Viaîtevt,door den tegen-

bezet hield,om de inkom sten van datbisdom

te bljven genieten, kon I'loris zich er eerst
waar hj 4 dagen in den kerker bleef,terwtjl rjke hervormingen t0t stand: hj stratte de

paard en bragten heiu naarhetslotteMuiden, vestigen in 1379. Dadeljk bragt hj belang-

paus Clemen&'VI1 i1lzjno plaats benoemd,
om hiervan afstand te doen,- en onderwierp
vrjden. Zoodra evenwel Gerard rtz4 Velzen Gqsbert '
/
llzl Abcoude, Splinter '
oan Loene&'
loot
zull
ts bemerkte, bragt hj derl gevangene en Hendrik '
t
i1,
4 Mon@oort.ln 1391vatte hj
vreeseljke wonden toe) zoodat deze weldra met goed gevolg de wapens op tegen ridder
den laatsten adem uitblies. De m oordenaars Erert '
twzî Uv'
t en zag zich weldra in het
namen de wjk naar het slot Kroonenburg en ongestoord bezit van hetgeheeleSticht.Niet
werden er door de zamenstroomende m enigte lang echter genootl1j datvoorregt,daarhj
belegerd.Heî'man 410
1'
Wberden en Gqsbrecltt den 4den April 1393 op het kasteelH ardenx zlA mstel ontsnapten,lnaar Geraed '
'
van Vel- berg in Overjssel overleed. Hj wordt zeer
zezl, W illem rtwzZaattdevt en anderen w ierden geroemd om zjne uitgebreide kennis, maar
de slagtoffers der volkswraak.
vooralook om zjnevroomheid en eerljkheid.
Deze Graafheeftveelgedaan tûtOpbeuring
Inrans Fîorït
s ot'eigenljk Frans de Tz
'Hdzzd,
van den burgerstandtweshalvehj pder keer- een uitstekend N'
ederlandseh schilder.Hjwerd
1en God''#of de afgod der dorpers genoemd geboren te Antwerpen in 1520 en overleed
werd.Voortsbeschermde hjkunstenenweten- aldaar in 1570.Aanvankeljk legde hj zich
schappen,en onderscheidde zich dool'0en rid- toe op de beeldhouw kunst,doeh later onder
derljken aard.Hjisetllternietvrjtepleiten de leiding van Laïltbert Zd/zlltz'
rtfxd te Luik
van eene verregaande losbandigheid,daar de op het sehilderent begaf zich naar Italië,

geschiedenis een 20-ta1 zjneronwettigekin- waar hj de werken van M ichele Anyeloen
deren vermeldt.
Rafaè'
lbestudeerde,en werd door VasarigeT0t het yeslaeltt der Ilollandsche Graven rekend onder debeste Nederlandsche mëestera
behoorden vool*ts:
van dien tjd.Zjn rûem kergezelde hem bj
lnloris de Ztvarte, een zoon van Graaf zjn terugkeer, en hj ontving weldra den
I'
lorisII.Hj wasalgemeen bemind01
41zjne naam van den Nederlandscl
tel
tRJJJ,
é'
I.Zjne
vriendeljkheid,dapperheid enedelmoedigheid. kennis en schranderheid bezûrgden hem vele
vatt
Daar hj geene aanspraak had op het bowind vrienden en begullstigers)zooals denprlns'
VII.
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Oranje en degraven von .
X.
ç-pl# en Hoorne. geruimen tjd verborgen houdt.Eindeljkworden zj ontdekten terd00d veroordeeld..
F10-

Schoon hj veel geld verdiende,geraakte hj
door zjne ligtzinnijeen onmatigelevenswjs
dikwjls in moejeljkheden.Grootwasvoorts
het aantalzjnerleexlingen.Zjne Ongemeene
kunstvaardigheid bleek vûoral in het schilderen van triomfbogen en dergeljkeversierselen.Het aantal zjner afgewerkteschilderstukken is niet'groot. Op het musêum te
Brusselvindt men van hem rHetlaatste 00rd001111 De twistende echtgenooten'' en pEene vrouw , haarkind in de wieg liefkozende''; - in hetmusêum te Antwerpen:
DDe valderEngelen'',- pDe aanbidding der

riq
sbeschuldigtzich zelven,oordeelt,dathjalleen den dood verdiend heeft, en wilden

ring zjner mneder,die veiligheid verschaft
tegen den dood,aan zjnebemindegeven;zj
echter wildien nietaanvaarden en werpthem
weg,toen I'lorisweigert,hem terugtenemen.

Toen deEmirdatvernam,deed hj beidenin
zjn tegenwoordigheid verschjnen,en nu ontstond er een edeleen roerendewedstrjd tus-

schen de gelieven,daar de een voordenander
wilde sterven,waardoor de Emir zöô getrof-

fen werd, dathj hetzwaard,waarmede hj
gSt.Lucas voor zjn schilders- een van beiden had willendooden,uitdehand
ezel'',- en 7H etportretvaneen Kanunnik'';liet vallen en hun vergifenis schonk. Ten
in het museum te W eenen: rAdam en Eva slot
tewerden I'
lorisenllanehe
joervereenigdj
in hetParadjs'',- en pDe val dereerste waarna zj naar Spanjeterugkeerden en den
DOIISCh01151 benevens een paar portretten.
troon erfden.I'loris Omhelsde ter liefde van
FoeekeFlprï:,leeraarder Doopsgezinden te Blanelte
jloerhetChristendom,enbeiderdnchSurhuisterveen,vanwaar hj in 1688vertrok ter,B ertheczlgrand.#e#,wasdemoedervan
nnxr de W aterlandschegemeente te Zaandam- Karelde G'
rppfe,koningvanFrankrjk.W j
Oostzjde.Reedsin Frieslapd washj beticht voegen hierbj dewoorden van dr.Jonckbloett
van Sociniaansche gevoelens, en in laatstge- /)Ditgedichtbehoortt0tdeliefeljksteverschjnnoemd Jaar werd die beschuldigingherhaald selen op letterkundig gebied.Die aantrekked00r de Hervormde Synode te Amsterdam , ljkheid ligtdeelsin watde uitgevervan het
W aarna de Bal
ltlw Van Kennemerland hem werk,Rofmann ron Fallersleben.,noemdepde
gelastte, om uit zjn regtsgebied tevertrek- wonderlietbljke, uit louter bloemengeur en

herders'',

ken.Daarop kwam en de leeraarsdernaburige lichtstralen geweven stof''; maar stellig ook
Doopsgezinde gemeenten bjeen,deden I'
loris daaxin, dat de dichter ons niet binnen den
eene rekkeljke geloofsbeljdenis aqeggen,en kring van konventioneelevoorstellingenhoudt,

bewerkten daardoorbjprins W illem T.
I'
.
I',dat
hj t0t in 1692 zjne prediking ongehinderd
k0nvoortzetten.InditJ
'aarstondhjwederom
aan vervolgingen bloot,zoodathj in overleg
metdenkerkeraadeenigentjdgeenedienstdeed,

maar menscheljken hartstoyttrachtte schilderen, terwjl nOg in menlgerleiOpzicht de
modernegeest0nshierbeyinttegentewaai
jen.''

of schriftuyrlycke verantwoording,gedaan op
het boeck van Elgersma, geintytuleert: D e
Rechtsinnige Leere van het Sacrament des

duitsch - overgebragt. Behalve de dichter-

Deze sage wasreeds ln hetbegin der 13de

eeuw in het zuiden van Frankrjk bekend,
maar deze eerstin Maart1693 wederopvatte. en zj Nierd in verschillende talen - reeds
Hj schreef:gBescherming derwaerheytGods Omstreeks1210d00rKonradFldckeinhetH00gljke bewerking van van Assenede hebben wj
daarvan in hetNederlandsch een volksrom an

H.Doops(1687)'',een boek,datop lastvan illproza,getiteld:DDe historivan Floris en

Gedeputeerde Staten van Friesland in tegen- Blanceieur,dewelke, nadat ze lang geseheiw oordigheid van den hoogleeraar van der den w aren en vele perykelen geledenhadden,
W aeyen enz. verbrand w erd, - pLeerregel t0t den huweljken staat kwamen.Zeer plai-

des Bibels, ingestelt tot onderwjs der Jonge zanten vermaakli
jk om te leezen.''Ditboek,
Jeugt enz. (1690)'', e; rAfdeeling der met eene Gothische letter gedrukt,is bj herH . Bibelwetten, of der geheele H. Schrift- haling uitgegeven (te Groningen bj Greydawjze(1696)''.
z3zd.
:,te Amsterdam bj Koene,enz.).
Floris en Blanceloer is de naam der
Florisz (Pietex)of'I'lorissen (Floriszoon),
Nederlandsche bewerking van een oud-Fran- 0en dapper Nederlandsch vice-admiraal,gebo-

schen,dichterljkenroman(FleuretBlancheEeur ren te Hoorn,waarschjnljk tusschen1605en
Roos en Lelie).DeNederlandschebewerker 1610,voerde in1652alsschout-bj-nac'
htonder

van ditstuk is Diederik '
ptzw Assenede,(
lie in Tromp het bevelover 12 schepen der Admide 13de eeuw leefde.De inhoud isdeze:.
Flo- raliteit,om de koopvaardersdoor hetKanaal
rïd, een Moorsche Koningszoon in Spanje, te brengen en tegen Engelsehe kapers te be-

wordtopgevoed metBlaneltesoer,eeneopeen veiligen.In een gevechttegen Blake(10 Derooftogt gevangene Christin. De beide kin- cember)betoonde hj grooten moed,en bleef
deren hebben elkanderinniglief,en deKoning, bj depoging van Tromp,om deEngelschen
hierover vertoornd,verkooptBlanehesoerals Op de Theems te bestoken, met 13 oorlogslavin,waarna zj in dehaven van den Emir schepen achtertOm voo1'de koopvaardjvloot
van Babylon wordt overgebragt.Men maakt tezorgen.Toen hj in hetbegin van hetv0lFloris wjs, dat zj gestorven is, doch de gende Jaar, weder met Tromp , een aantal
Jongeling komt achter de waarheid en gaat rjkbeladen koopvaardjschepennaarhetVaderBlancl
t6oerzoeken.Hj ontdekthaarverbljf, land wilde brengen, gemakte hj den z8sten
koopt den poortwachter Om ,en w ordtineene Februarj op de hoogte van Portland slaags
m and en onder rozen bedolven in hetvrou- met een sterk Engel
sch eskader en verwierf
wenverbljf gebragt, waar Blanclteyoer hem nieuwe lauw eren m den Driedaagschen slag.
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Zjn schip werd schier reddeloosgeschoten, B'amryûller en Deldevez vervaardigd ballet,
doch de Staten schonken hem eene gouden getiteld DIuady Henriette''. In Duitschland
keten met een eerepenning van hetzelfde verwierf hj grooten r00m door (1e Operas
metaal.Hj nam verderdeelaan dezeeslagen Stradella'' en pMartha ()t'de markt te Richvan 12 Jlllj,8 en 10 Augustusvan datjaar, mond'' die zieh doorfrisehheid)keurigemeen toen bj laatstgemeldtreFen deluitenant- lodie en sehitterendeinstrumentatieonderscheiadmiraal Tromp den heldendood stierf,wa's den.Deze opera'szjn olk in onsVaderland
men hetaan hetbeleid van Florisz verschtll- en elders met grooten bjval opgevoerd en
digd,dat de vloot bj haarvechtend wjken schjnen meer in den smaak tevallen, dan
behouden bleef.Op den llden November1653 Onderscheidene andere,die hj later schreef.
Voorts heeft men van dezen kunstenaar een
werd hj t0tvice-admiraalbenoemd.
O0k na denvredemetEngeland(1654)werd aantalverschillendecomposities.Tn 1855werd
hj voortdmend uitgezonden ter bescherming hjkamerheerenintendantvandenhofschouwder vloot.ln 1657 vertrok hj om diereden burg teSchwerin,doch in 1863 legdehj die
naar de Oostzee, en tevens om Dantzig te betrekking neder en begafzich op nieuw naar
ontzetten, dat door den K oning vau Zweden Parjs.
belegerd werd.Inhetzelfdejaarginghjonder
Flottw ell (Eduard Heinrich)?een Pruishet opperbevelvan den ltlitenant-admiraalran sisch staatsman, geboren te Insterburg in de
W assenaar naar de Sond Om den Koning provincie Pruissen den 23stenJulj 1786,stuvan Denemarken tegen deZwedenbjtestaan, deerde te Königsberg in de regten,bekleedde
voerde het gezag Over het eskader van het weldra verschillende regterljke betrekkingen
Noordel-kwartier, bood in den slag op den en was in 1830 bj hettlitbarsten derP00l8sten November aan de Zweedsche zeemagt sche omwenteling'Opper-presidentderprovincie
Onder admiraal W rangel moedig het hoof'd, Posen? eelle betrekking die hj op eenevrjnoodzaakte den vjand,die reedszjn schip Fevige wjze waarnalll t0t in 1841,toen hj
besprong, t0t 2-saaal t0e ODR te wjken ln dezolfd: betrekking naal' M agdeburg in
doch Yverd daarbj doodeljk gewond,zoodat Saksen verplaatstwerd.Bj de troonsbeklimhj het voorregt miste,de Zweden te zien ming van I'
riedrich '
frrilAe/z4 JTrzaghj zich
afdeinzen en m et ran W assenaar in zegepraal benoemd tot geheimraad in werkeljke dienst
Kopenhagen binnen te zeilen.Het ljk werd md den titelvan excellentie.Van 1844t0t1816
Op lastvan den K oning van Denemarken ge- was hi
j ministervan Finallciën,waarna hj
balsem d en in eene prachtige kist met een
vereerend opschrift naar Nederland gevoerd
en te Hoorn ter aarde besteld. De Staten

belast werd met het bestuur der provincie
W estfalen. In 1841 dool-een kiesdistrict der
provincie Sakseu naar de Nationale Vergade-

schonken aan zjne wedt
lwe3000 gulden t0t ring afgevaardigd)voerdehj zich bj deuitersteregterzjde(CafêMll
ano),en werdin1849
Jor/ontworpen envervaardigd,maardoorden door een kiesdistrictder provincie Posen bebrand van 1838 vernield werd.Zjnewapen- noemd t0t lid der Eerste Kamer te Berljn.
rusting is er n0g aanwezig.
Nadat hj voorloopig opper-president in de
Florus (LuciusAnnaetls),een Romeinsch provincie Prt
lissen peweestwas,zaghj zieh'
geschiedschrjver uit de lste of 2deeeuw na met die waardigheld bekleed in de grovinde
Chr., wâs geboortig uit Spanje ot
'Gallië en Brandenburg.In 1858 werd hjminlstervan
het stichten van een praalgraf,datdoorCamp-

schreefeen rEpitom e rerum Romanarum '' de
geschiedenis van R om e bevattend van de
stichting der stad t0t aan hetsluiten vanden

Binnenlandsche Zaken en betoonde als z00-

dani
keergdegroo
hjte geestkracht.Inhetvolgendejaar

a1s opperbestuurder naar Branden-

tempel van Jan'
asten tjde van A'
agnstus.Dat burg terug, werd in 1862 gepensioneerd,en
werk, in dichterljken stjl geschreven en in overleed te Berljn den 24sten Mei1865.
4 boeken verdeeld,isheteerstuitgeyeven te Flourens. Onder dezen naam vermelden
i*.
*
Parjs in 1470, en later bj herhallng, - w J
onder anderen o0k door Graerins te Utrecht
in 1683 en door Jahn in 1852.

=H'
arie Jean P ierre lblonrensteen beroenad

geneeskundiqe en physioloog en tevens pair

Flotow (Friedrich von), een verdienste- van Frankrjk.Geboren den 15den April1795
ljkDuitschopera-componist,gl
eborenden26sten te Maureilhan (departement Hérault), werd
April 1812 op Teutendort'ln Mecklenburg- hj op lg-jarigen leeftjdt0tdoctorbevorderd,
Schwerin en bestemd voor de diplomatische ging vexvolgensnaar Parjsenknoopteerbeloopbaantwjdde zich Op zjn 16dejaaraan trekking aan metdemeest-beroemdevertegende muziek en beoefende haar Onderdeleiding woordigersderwetenschap.Zjn eerstewetenvan Reiel
ta te Parjs. De Jultj-omwenteling schappeljkejesehriftenverschenenin1819.In
van 1830 verdreefhem uitFrankrjks hoofd- 1821 hield hp aan hetAthenéeteParjseene
stad,doch weldra keerdehj derwaartsterug reeksvan physiologisehe voorlezingenenzond
en schreef de Opera's rpierre etCatherine''
' - en rLaduchessedeGuise''
rRob R0y'
die evenw el slechts dool-dillettanten werden

aan de Academie des scienseseenige pMémoires'', die veelbelangstellingwekten.Voortsbe-

hoorde hj t0tde medewerkersaan de rRevue
Opgevoerd.Eerst in 1839 leverde hj 57oorden encyclopédique''en van de pDietionaireclassi-

openbaren schotlwburg met Pilati de opera que del'
histoirenaturelle'van d'Orbiyny.In
rLe naufrage de la Méduse''.Hierop volgde 1828werdhj lidderafdeeling pEconomleruln 1840 pLe (IàAorestier.,en jyjjy4apIu,escjave rale'' van de Académie van Svetenschappen,
de Camoëns'' benevens een door hem m et en tweejaarlaterriepmenhem,opaanbeveling
10*
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van Cuvor,tûtden leerstûeldervergeljkende rassen. 00k gafhtlecn aantalvlugschriften
ontleedkunde aan den Jardin des Plantes.In uit, die, even a1s zjne voorlezingen, zO01832 werd hj buitengewoon hoogleeraaraan danig doorw evl)n waren van atheïstische stelhet Aluséum en iu 1833 opvolger vallDulopy lingen, dat de regéring zieh verpligtaöhtte,
a1s aanbljvend secretaris van de Académie hem a1s hoogleer te Ontslaan.Gekrenkt door

van W etenschaypen.1111840 wcrd hj 1idder deze behandeling, ging hj in 1864 naar
Aeadémie, en ln 1841 zag hj zich dool'het Londen en vervolgensnaarBelgië,waarhj
arrondissement Béziers atkevaardigd naar de teBrusselen teLuik voorlezingen hield.Hj

Kamer van Gedeputeerden, waar hj plaats
nam aan de linkerzjde. Lo,
uis T/ziîï
zw: benoemde hem t0t pair van Frankrjk, doch
hj bleefsteeds- zellsin 1848- zjn hoog-

waszoowelschrjvera1sredenaar,dochzjne
Opstellen zjn bjlla uitsluitend in de roodrepublikeinsche bladen te vinden! bjvoor-

beeld in ,La rive gauche'' en plu'espiègle''.

leeraarsambt bekleeden. Achtervolgens werd

omstreeks dien tjd barstte de omwenteling
hj oëcier, kommandeuren groot-olicierder Op Candia uit, en I'louî.ens begat'zich derorde van het Legioen val
z Eer,en overleed waarts. Een jaar laug streed htj in de gete Alon'
lgeron bj Parjs dttn 6den December bergten van dat eilalld, en werd eindeljk
1867. Van zjno geschriftell vermelden wj: dool'de Opstandelingen a1s hun atkevaardigde
XNotesurla délimitatiollde l'eû'
etcroisédans naar Athene gezonden)waar het Griel
tsclle

le systême nerveux (1823)''

pAléllloiresur minisiérie, 01t verzoek vall den Franschen

1es tbnctions spéciales des diverses parties, gczant, llem ln hechtenis nam en naar MarqRe
uicchoempo
ma
ss
cê
és
bre
at
le1e(s182
eille deed brengen.Hierwerd hj in vrjheid
,3)
rchessent
sul
ra1e
sp
reopi
ér
té
to
ne'
t'l
!ons s
X
gesteld,doch hetwaszjn eerste wërk!naar
du grand sympathique (1823)'', rltecher- Athene tertlg te keercn,waar de policle het
ches sur 1es eFets de la coéxistence de la hem echter zoo moejeljk maaktej dat hj
réplétion de l'estomac avec 1es blessures d: eerlang het land verliet.Nu stevcndehj naar

l'elcéphale(1823)'', rloecherchesphysiques Napels? waar hj het dagblad ,,11 Populo

touchant l'actioll déterminée ou spécitique de d'Italia'' stichtte,ten einde daarin hetclericertaines substauces sur c'ertaines partiesdu cale despotisnm svalz hetministérie M enabrea
cerveau (1823)'',- ple
techerches surl:s con- aan te tasten.H et blad werd in beslag genoditions ibndamelltalcs de l'audition et sur 1es m on,en I'llmvensgevat,Op een schip gebragt

diverses causes de surditê (1824)'',

yRe- en naarFrankrjk gezonden.Hierbnvond hj

cherches expérimentales st
lr 1es propriétes et zich in 1868 te Parjs en nam er levendig
1es fbnctions du systême nerveux dans les deel aan den strjd derverkiezingen,zoodat
animaux vertébrés (1824)'') pExllériences hi
jin 1869eenegevangenisstrafvan4maanden
sur le systême nerveux, tàisant sulte aux moestondergaan.Nahetherkrjgenzjnervrj-

recherchesexpérimentales(1825)''.Daar0pvolgden Ollderscheidene pAlémoires''
. llj was de
eerste, die proetbndervindeljk aanwees,dat
de stot'gestadig verandert, terwgl vornl en
kracht bljven bcstaan.Voorts gaf htj uit:
Cours de ybysiologie comparêe (1855)'',
DAnalyse ralsonnée des travaux de George
Cuvier (1841)':, nlsuïl.
on, histoire de ses
travaux et de ses ide
'tts (1844 en laterl''j
DD e l'instinct etde l'intelligence desanim aux

(1841)'', Examen dela phrénologie (1812
en 1à45)'')- rFontenelle,oudelaphilosophie m oderne relativem ent aux sciencesphy-

heid,daagde hj Paulde Cassaynaeuit,die

als redadeur van den rpays''hem beleedigd
had. Het tweegevecht liep ongunstig afvoor
I'
loguens, daar de wonden, die hj ontving,

maanden lang zjn leven bedreigden.In N0ve
mb
vaki
nezi
laangen
tstgepl
noaeat
md
jadde
aar,ntoen de algem ee
neerver
sl'l
,verklaarde
hj zich op nieuw eellonverzoenljken vjand
van het Keizerrt
ik. llt
j verbond zieh met
Rocltfort,sehreefopstellLn in diensdagblad
PLa Marseillaise'',en was tegellwoordig bj
debeqrafenisvan VietorFbir,bjwelkegelegenheld hj een commissarisvan policieaan-

siques (1847)'', rllistoire de la découverte randde, die gtlkomen w as,oln eene doorhem
de lacirculatiolldu sang (1854)'*,- rDela belegde vergadering te Belleville te beletten;
longévité ou de la quantité de vie sur la hj sleepte hem dool.debarricaden,diezjne
@lobo (1854)'',- en rDe la vieetdel'intel- aanhallgers aldaar hadden doen verrjzen.
llgence''. O0k bezorgde hj eenenieuweuit- '
W egens deze joging t0t oproer nam hj de
gavederroeuvresdeBuffon'',terwjlhtjonder- wjk naarBelgléengingvoortsnaarLonden,
scheidene opstellen leverde in het plourllal waar 11j anti-Bonapartlstische vergaderingen
des savauts''.
hield. Na de gebeurtenissen van 4 September
Gustave Fltl
vg-ez):,een aanvoerderderSociale 1870 keerde Inlourens, die zich in Zw itserland

Democraten.Hj waseen zoon van den voor- bevond, naar Frallkrjk terug en diende te
Faande,aanschouwde hetlevenslichtteParjs Parjsbj deNationalegarde.Toen voortsde

ln 1838,bczocht het lycéum Louisle Grand, stad door hetDui
tsehelegerwasinyesloten,
en verlietin 1862 hetouderljkhuis,om zich werd hj met Rocltqfort door deregeringt0t
bj dePoolscheOpstandelingentevoegen.Toen voorzitter derbarricaden-commissie benoemd.
hj echter te Krakau vernam ,datde ûpstand W eldra eehter betûonde htj zich jegens de
uitging van de aristocratie,keerde ht'
Jaan- leden der regéring, zjne voormalige staatstondsterug.In 1863,gedurende deongesteld- kundige vrienden,even vjandig,alsvoorheen

heidvan zjnvader,bekleeddehj diellsplaats jegens Napoleon IIL Gedurende het beleg
aan het 0011ège de Fralsche en hield eretme stond hj aan het hootklvan elken opstand;
reelts van voorlezillgcn over de mensehûll- vooral lam hj dttttlaan dicu val den 31ste..
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Octoberà870.Meermalenwerdhtjveroordeeld, zjne wildernis terug,waar l1j bj voortdueindeljk in denkerkergeworpenent0ttwee- ring lessen van wjsheiden deugduitdeelde,
maalt0edoor zjnevrienden bevrjd.Toen na en den 22sten Mei1487overleed.GeheelUnterde gebeurtenissen van 8 Maart 1871 de Socia- waldenvergezeldezjnstoffeljkOverschotnaar
listen zich meester gemaakt hadden van

de begraafplaats, alle eedgenooten droegen

Parjs, werd Flonrens a1s generaalaan het
hoofd geplaatstvan een legioen uitde mannen
van Montmartre en Belleville, terwjl hj
tevens lid was derCommune.Metzjn legioen
nam hjdeelaan den grootenuitvalderoproerlingen naar de zjde van Versailles op den
4den April 1871. I'
lourens en zjn ad.
iudant

rouw over zjn doot
l, zelfs vl'eemde vorsten
huldigden zjnegedachtenis,en paus Clemens
nam 114 1671 hem op onder de Heiligen.

Flttgel.Onderdezen naam vermeldenwj:
Gustar .
fze?yrdc/zf Fliigel,een uitstekend beoefenaarder Oostersche letterkllnde.Hjwe'd
geboren teBautzen den 18den Februarj1802,

Cypriani wrrden bjjdie gelegenizeid in een bezocht er het gymnasitlm , en studeerde te
htlls te Chatillon door eeneafdeeling gendar- Leipzig in de godgeleerdheid en de letteren.
merie overrompeld. Nadat de generaal met Vool
'allegdehj zich t0eOphetHebreeuwsch

en de Overige Semitische talen,en nadathj
een 3-tal jaren ztjne diensten had verleend
aan den graaf van .
fzY.
p:-.
#i:,
:&,
(#J#-RreiszenJeld, begaf hj zich in 1827 naar W eenen,
t
e
ma
ke
n
v
a
n
d
e Oostersche
heilige,alskluizenaarbekend onderdennaam om er gebrtlik
van broeder ARJZI.
:, werd geboren in 1417 te handschriften der Hofbibliotheek.Hiergafhj,
Saxeln in Unterwalden Ob dem W alde.1Ij Op aansgorinr van Pl
mqstall,eeneArabische
nam deelaan Ondersoheidene kl.
jgstogten en bloem lezlng ln het licht!bezoeht vervolgens
onderscheidde zich zoow el door dapperheid Berljn,W olfenbiittel,Göttingen,Hannover,
a1s door ménscltlievendheid, en vooral door Cassel en andero aoadémiesteden, en ging
een onberispeljken wandel.Laterwashja1s eindeljk naar Parjs,waar hj onderde leilandraad van zjn canton op eenezegenrjke ding van Haey zjne oefeningen voortzette.
wjze werkzaam,terwjlhj de aangebodene Na zjntert
lgkeerin 1822werdhjhoogleeraar
waardigheid van landam man van de hand te Meiszen,m aar m oest'wegensongesteldheid
l'ne betrekking.In
wees. Van der jeugd af geneigd t0t gods- in 1840 afstand doen van zi
dienstige bespiegelingen,nam hj Op 50jari- 1851 gafhtJgehoor aan eene uitnoodiginguit
gen leeftjd, als vadervan 10 kinderen,met Rveenen,om er een catâlogusva'n de Oostergoedketlringvanzjneechtgenootehetbesluit, sche handschriften der Hofbibliotheek te verom kluizenaarte worden,waartoe hj zich vaardigen.Hetbelangrjkst werk vanFlûyel
naar eene woeste plek nabj zjne geboorte- is de uitgave van hetgroot enoyolopaedischplaats begaf.Hier sleet bj den tjd metge- bibliographists
hwoordenboekvanHadsji-Chava
beden en vromeOverpeinzingen,terwjlmen met eene Latjnsche vertaling en metnoten
zelfs van hem verhaalde,dathj geen ander (1835-1858,; dln),gedruktteLondenvoor
een revolverop zjneaanvallersgevuurdhad,
maakte een sabelhot
lw Over zjn hoofd een
eind aan zjn Onrustig leven.
Flûe (Nicolas van der), een Zwitsersch

voedsel genoot, dan eenm aal in elke m aand

rekening van het orlentalTranslating C0m-

hetbrood en den wjn van het avondmaal. nlittee.Veelaftrek vond ook eene stereotype
W ie raad en troost noodig had, begafzich uitgave van den Koran,bt1Tanehnitz.Hierop
naar den vromen kltlizenaar, en deze werd

volgden de pcontt
ordantiae Corani Arabicae

zelfs de redder van zjn vaderland.Najver (1842)''en eene uitgave der r'
Definitiones''

zaaide verdeeldheid en wantrouwen onder de van Ali-ben-M ohammed-Dîl
'
ord.
îl'
ani(1845).Van
8cantonsvanhetEedgenootschap.M en meende, zjne overige werken noemen wj
j:pGeschichte

datdebuit,in den slagbjNanq verkregen, del- Araber (1.832 1840 en 1864?3 dln),

niet eerljk verdeeld was. De arlstocratische ).Al-lfindi?genannt(1e1-Philosoph derAraber
steden spanden zam en en w ilden Freiburg en (1857)'',
en den uitmuntenden rlfatalog
Solothurn in haarverbond opnemen,doch de
kleinere democratisehe cantons kwam en daam
tegen in verzet. Op eene dagvaart,in 1481
te Stans gehouden, ontbrandde de hartstogt

der arabischen, persischen und tiirkischen
Handschriften der Kaiserlichen Hofbibliothek

in W ien (1865- 1867, 3 dltz)''.Hj overleed
den-5den Jtllj 1870?en nazt
jndoodverseheen

'b-al.
Fihrist''a1s
der partjen zöö hevig, dat eene oplossing n0g de tlitgave van (lell,Kitâ
van den Bond onvermjdeljk scheen. Toen de vrtlcht van een veelarigen arbeid.
verscheen plotseljk broeder XJC'
II.
Min dever- Johann Gotifried FJ/
J
/é'
J, een tlitstekend
gaderinq der afgevaardigden.De groote eer- Ellgelsch lexicograaf. llij werd geboren te
bied,dlen men voorhem koesterde,zjn eer- Barby den 22sten N ovem ber 1788,voortsvoor
waardig en indrukwekkend voorkomen,maar den handel Opgeleid en ging in 1810 naar

vooralzjne krachtigeredevoering?waarinhj Noûrd-Amerika,waar hj zich metjvertoede gevaren schetste der voorgenomen ontbin- legde op de kennis der Engel
sche taal.Bj
ding,terwjlhj hen tOteensgezindheid ver- zjn terugkeer in 1819 vestlgde htizich te
m aande,- datalles trofde vergadering zöö Leipzig, waarhj in 1824 lectorwerd in de
diep,datterstondeenegrondw etvastgesteldEngelsohe taalaan de universiteiten in 1838
die van 22 December 1481 - ,alle tw isten consul der Vereenigde Staten.Hj heeft het
bjgelegd,Freibtlrg enSolothurnin den Bond letterktlndig verkeer tusschen de Oude en
opgenomen,en de vrjheid en vrede van Zwit- Nieuwewereldaanmerkeljkbevorderd,vooral
serland gered werden. Gezegend door zjne sedert het jaar 1848,waarin hj corresyonmedeburgers keerde nu broeder A7tzzf.
s naar

dent werd van de Smithsonian Illstittltlon?
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en overleed den 24sten Jtlnj- 1855. Zjn
letterkundige roem rustvooralop zjn pVolstandige Englisch-Deutsche und Deutsch-Englische W örterbuch (1830,3deuitgave1848,
2 dlnl'',datzich doorgrondigheid,volledipheid en bruikbaarheid Ondexscheidten 0ok ln
Engeland en Amerika hoog wordt gewaam

deerd.Voortsschreefhtj,behalve eene pV01stëndige englische Sprachlehre (1824- 1826,
Q dIn)'',een pr
friglotte,oderkaufmsnnischeB
W örterbuch in drei Sprachen: det
ltsch, englisch und franzpsisch(1840en 1853l3dlnl',

sloten konden worden.Vervolgenskr:eg men
enkele en dubbele iuiten, dat is, met één

en mettwee roeren.In den beginlle werdzj
van boven aangeblazen en regtvooruitin den
mond gehouden, later werd er een mondstuk
opgemaakt,de zoogenaamde flûte à bec;n0g

later blaast men erin dooreen aan de zjde
ingeboort
l gat,aan welke houding zj den
naam van d'
t
llarsjlltit ontleent. Bj de oude
Egyptenaren vindt men reeds eene fluitmet

zeventoongaten;om deverstverwjderde,die

met de vingers nietbereiktkonden worden,
eneen alfleineskaufm:nnischesW brterbuch desgevorderd te kunnen bedekken,werd een
(1843, 3 d1n)''. Een DPraktischesHand- band Over de lengte van het roerheengelegd,
buch der englischen Handelscorrespondenz boven aan het roer aan een knop bevestigdj
-

(1857, 8ste uitgave 1865)'*,- en rA series
ofcommercialletters(1822,5deuitgave1866)''
werd bewerkt door zjn zoon Feliœ H.(/'
re#
Flûgelt geboren den 18den December 1820,
die zich desgeljksonderscheidt als een uitstekend beoefenaa'
r der Engelsche taal.
Flûggen (Gisbert),een Duitsch genreschilder,geboren teKeulenden 9denFebruarj
1811 m oest alsknaapopeenefabriek werken,
totdak eene erfenis hem in staat stelde,aan

zoodat de Openiny en sltliting van allegaten

gemakkeljk ten ultvoerk0n gebragtworden;
ditinstrumentgeleek veelopdelatereSchalmei
(van Calamns-rlet).Bj deoude Grieken was
de Euit in zeer verschillende vormen in gebruik en onder verscheiden namen bekend.
De fluit,in haren tegenwoordigen vorm, bestond eerst uit één enkel stuk roer van hard
hout,beuken-ofebbenhout,met 6 toongaten
boven er in.In Frankrjk voegde m en het
tbongat onder er aan t0e! en 'tgebruik van
een klep, die met den plnk der regterhand
bestuurd kon worden. Tegenwoordig bestaat

zjne neiging gehoor te geven. Hj wjdde
zich aan de kunst, ging ln 1835 naar Miin*chen en zond er zjne stukken naardetentoonstellingen.Op zjne doeken schetsthj de zj uitdrie stukken:hetkopstuk,waarinzich

zwakheden en hartstogten, het lief en leed het mondgatvoor het aanblazen bevindt;het
van onzen tjd.Zj zjn nietalleeninEuropa, middenstltk, waarin drie toongaten geboord
maar 00k in Amerika,verspreid.Als aanhan- zjn;en hd roet-ofstaartstlbk,waarin bovengerderDiisseldorfsche schilderschoolzorgthj dien beneden een toongatmet eene klep.om

metgroote naauwkeurigheid vool
-debjzaken,
zooalshuisraad,kleeding enz.Vanzjnestukkennoemenwj:pDeoverrompeldedienstknecht
(thansin Petorsburgl'' - Dewjnproef''De verloving'' -

De morgenkus'' - De

de vereischte geljkheid en zuiverheid van

toon te verkrjgen, en om het instrtlment
lager of hooger te kunnen stemmen is door
Cltnaœzin 1726 eene beweegbareprop ofprop-

sc/
lrpçf in het mondstuk inrebragt,die veel

v

opening van het testament''.Tot zjne beste tot de volmaking van de flultheeft bjgedra-

doeken behooren pDe beursspeculanten''- en gen. Het gebruik van verschillende middenD elaatsteoogenblikkenvanFriedrichAugust, stukken van ondersc'heidenelengte,w aarmede
koningvan Saksen'',- alsmedepDeanticham- men vroeger '
tzelfde doel had poqen te be-

bre van een vorst.''Dit waszjnlongstestukq
vöördat hj daaraan de laatste hand kon leggen,overleed hj opden 3den8eptember1859.
Fluit (De)is zeker een deroudste,zoo

reiken,kon nuvervallen.Menigvuldlge,merkwaardige verbeteringen zjn ln den laatsten
tjd aan hetinstrumenttoegevoeçddoorden

omdat zj in haren oorspronkeljken,ruwen
vorm het gemakkeljkst in de natuur zelve
ontdekt k0n worden.Oorspronkeljk was zj
nietandersdan een aan '
teen eind afkesloten

Hj maakte ze vooraluit cocoshout.Dege-

beroem den iuitist TheobaldWJAPZ,ln Miinchen,
niet het alleroudste der muziekinstrumenten, die zelf een: fabriek van Quiten erop nahield.

w one fltlit,D-fltlit geheeten,heefl eenen 0m vang van toonen van de ééngestreepte d door
alle trappen van den diatonisch-chromatischen
ladder t0t de driegestreepte a Behalve deze
zjn erheden n0g acht soorten bekend,;00r-

riet,dataanhetopen eindeaangeblazeneenen
schellen toon van zich gaf.Daaruit Ontstond
de zoogenaamde herders- Of panfluit, sinds zien van één t0t vjftien kleppen,doch van
Mozart's Zauberiöte ook Pappagenoiuit ge- degewone D-fluitalléén verschillende in 0m-

naamd.Geen instrumentheeftzulk eenerjke vang van toonen en uitterljken vorm,méér
geschiedenis, a1sde Euit; bj alle volken der dan in geluid en karakter. Het is bekend

oudheid vinden we haarvermeld en geroemd, dat Frederik de Grppï: een grootbem innaar
dienstdoende bj allefeesten en plegtigheden. van de fluit was en zich veel moeitegegeven
De begeerte om haar te volmaken,ten einde heeft, om het instrument nader t0t hare v01haar Kneer en 'qeer te doen evenaren aan de making trbrengen.
Fluorlum (F ofF l.
)iseeneenkelvoumenscheljke stem deed er de liefhebbers
voortdurend op behac
htzjn, Om verbeterin- dige stof,diet0tdemetalloïden behoort.Zjn
gen er aan t0e te brengen;zelfs w erden er verbindingsgewigtis 237,5 Of19.M en heeftdit
openljkeprjzenopgesteldvool
-hem ,diezulk scheikundig elem ent t0t nu t0e nietm etv01eene verbetering had uitgevonden. Eene der doendezekerheidafzonderljkverkregen,maar
eerste was hetinboren vantoongaten,- eerst uitdeovereenkomsttusschendechloorverbindin3,later 5) toen 7 - die met de vingers ge- genendie,waarinmenfluorit
lm onderstelt,zjne

FLUORIUM- FO.

151

eigenschappen afgeleid.Fluoriumverbindingen roode kletlrvertoont.Dergeljkeverschijnselen
komen in de natuurdikwjlsvoor,doch niet ontwaart men ook bj petrôleum en bj somin groote hoeveelheden.De meestalgemeene migevasteligchamelz,zooalsbj hetgeelachishetvloeispaat,eene verbindingvan iuoritlm tig-groen uranium ,a'
lsmedebjhetvloeispaat
methetmetaalder kalkaarde,waarmede het ot'fluorcalcium ,waaraan ditversehjnselzjn
iuorcalcium vormt. Daarenboven vindt men naam ontleent.Hetvertoontzich bj gewoon
iuorium in kryoliet,toyaas,wagnerieten in daglicht, doch veel sterker, wanneer m en
eenige veldspaat-en mlcasoorten,alsmede in
geringe hoeveelheid in teelaardet- voortsin

(looreen brandglaseelzgeconcentreerdenbundel
zonnestralen op de Oppervlakte van het fluode beenderen,in hetqlazullrdertanden,'
in rescérend ligcfhaam laat vallen, of wanneer
urine,bloed,melk en klezelhoudende stengels m en dit laatste in eenedonkerekam erplaatst,
van sommigb grassen en paardestaartachtigen. waar hetdoor een lichtstraalgetroflbnwordt,
VooralFremy heeft pogingen aangewend!om die door eene meteen kobaltblaauw glas geQuorium uit zjne verbindinren te schelden. slotene vensteropenilzg dringt. Verschillende

D0orelectrolysevan Euorkallum verkreeghj lichtbronnen hebben ongeljken invloed; het
eengas,datplatinaaantastteenw aterOndervor- krachti
rst werken het zonlicht, het elecmingvanvloeispaatzuurontleedde.l-letQuorium trisch llcht en het magnesium-licht De verkomt,wat zjne scheikundigeeigenschappen schjnselen de< iuorescentie zjn het eerst
betreft,sterk overeen metchloor.De belang- naauwkeurig onderzochtdoor k%tokes in Engerjkste verbindingen van itlorium zjn vloei- land.
spaat(ziealdaar)en/vorz
rcferyfFzllr.Walzneer Fluw eel isde naam vanzachtharigekatoemen heteerstebegictm eteen sterk ztlur,dan nen ofzjden stof
fen,dievoortyebragtworden

ontwikkelen zich dampen? die het glas mat
makenten daarvanheeftRcltwankhardteNiirnberg reeds in 1G70 gebruik gemaakt.Later
merkte men op,datdezedam penuiteeneigen-

door eene tweede ketting,die ln het w eefgetouw boven de ketting van hetgrondweefsel

gespannen wordten haarafzonderljkenboom

heett.De grondketting vormtm et den inslag

aardig zuur,jjetjluortvalers'
to
fzî
g'
ltrofvloeispaat- hetljnwaadachtigOfgekeperdweefsel(gladof
z'
lllr,bestaan,enditgafaanleidingt0tdeontdelt- gekeperd itlweel), even als het manchester.
king van hetiuorium.Vloeispaatzuur is eene Uit de tweede ketting ook haarketting (poilverbinding van fltlorium m et waterstof. In ketting) genaamd, worden dool' eene eigenzuiveren toestand is het eene zeerbjtende aardigebewerkingbjhetwevenkleineovereind
vloeistoft die Op de huid booze zw eren doet sta
nde ltlssen Of luazen (noppen) gemaakt,
*a
ontstaan.Zjnebelangrjksteeigenschapis,dat V+101* riJ-en dwars 05*01* de stof loopen 0n,
het,zooals wj reeds gezegd hebben, glas aan de toppen doorgesneden,hethaar leveren.
(kiezelaardemetalkaliënenkalk)aantast,door- Hieruit volgt, dat de haarketting zich veel
dienhetm etdekiezelaardekiezeliuol-Bzaterstof- sterker inweeft dan de grondketttng en derznur vorm t.M en kan hetdaarom nietinglazen hal
ve ook veel (1'/a- t0t s-maal)langerg!qesschen bewaren;deze moeten daartoe van schoren moet wol-àen.I'
ulp (felp) en plms

vloeisjaat,vanplatinaofvangetah-pertsjaver- (peluche) onderseheiden zich van het gewone
vaardlgdzjn.Om ermedeopglasteetsen,be- tltlweel alleen dool'de m eerdere lengte van

dektmen ditlaatstem etwas0fm eteenvernis, hethaar.
waarin men deteekening ofde lettersgriffelt,
Fluxie-rekening. Toen Leibnitz in de
en m en houdtdaarna hetglasboven een bak, tweede helft der 17de eeuw de diFerentiaalwaarin zich uit een brj van fi
jngewreven en integraal-rekening uitvond, om daarmede
vloeispaat en zwavelzuur het vloeispaatzuur vraagstukken der meehanica op te lossenj
ontwikkelt. lromeis en Bötteqer hebben langs kwam Newton t0t eene andere rekenwjze,
dien weg platen gereed gem aaktvoordedruk- die in hare bedoeling van eerstgenoemde niet
kerj, en aan dezehandelwjzeden naam ge- verschilt. Toch bestaat er onderscheid van
geven van hhalogeapltie.'
W egenszjneeigen- m ethode. Leibnitz bediende zich van oneindig
schap, om klezelaarde op te nemen,ishet llipe yrootkeden, maar Newton van eindige
vloelspaatzuur in de analytische scheikunde yrootl
teden, waaraan hj den naam gaf van

een belangrjk middel, Om kiezelhoudende
delfstoFen van kiezelaarde te bevrjdeu.Het
is een watervrj zuur met een soorteljk gewigtvan 1,06,en ditkan bj toevoegingvan
waterondereenebelangrjke warmte-outwik-

,'
J
lfzi/s. Daax eehter de rerels en beschouw ingen der diFerentiaalrekenlng veeleenvou-

diger zjn, kwam deze weldra algemeen in
gebrtlik, terwjlnagenoeg uitsluitend Engel-

sche wiskundigen
voorzeker om hulde te
brengen aan hun geleerden landgenoot Fluorescentie noemtmen een eigenaar- zich thans n0g van de iuxie-rekening bedigen lichtglans,diebj sommigestoffen wordt dienen.
waargenomen. W eekt m en den schors van
Flygare-carlèn,zie Carlèn(Emilia).
F m o1 is eene der 24 toonsoorten van 0ns
den kastanjeboom in water,z0overkrjgtmen
eene geelachtige vloeistof,die,in een glasge- moderntoonsysteem metdengrondtoon(tonika)
goten en van boven gezien,zich door eene F , en waarin de toonen h, e,a en d dopr
blaauwe glinstering ondersc,
heidt. Gedroogde eene mol een halven toon verslaagd worden

keling tOt 1,25 verhoogd worden.

planten, bjvoorbeeld pepernlunt, in aether e1zalzoo b,es:asen deszjn.
gelegd, leveren eene groenachtiqe oplossing Fo9 eigenljk dezelfde a1s Boeddha (zie
van bladgroen (clllorophyllum),dle onderde- aldaar)tisin China(1(
,naam vanden stichter
zelfde om standigheden een levendige bloed- (
lener godsdienst.die er doorvele ingezetenen
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beleden wordt. Men verhaalt van hem , dat schapenheid algemeen geacht en bemind en
hj een Koningszoon wasen Omstreeks1000 onderscheidde zich als een gelukkig beoefe-

Jaar vöör den aanvang onzer Jaartelling ge- naar der letterkunde en der kruidkunde.Met
boren werdq- da'
theteerste,wathj sprak, eenige anderen was hj de stichter van het
de verzekering behelsde,datniemand in den tjdschrift mW est-lndië''
, waarin hj belanghemel en op aarde de aanbidding waardig rjke opstellen leverderoverde Arrowakken
was dan hj-alleen,- dathj van zjn 19de en hunne taal'' - pover de Surinaamsche
t0tzjnBostejaarzichafzonderdeindewoestjn? vanille''?- en pover de Surinaamschenegeraldaar goddeljke openbaringen Ontving, en muziek''. Voorts werden Onderscheidene botavervolgens,Openljk Optredend,wonderendeed ntsche bjdragen Van hem geplaatst jn de
en leerlingen aannam , die zjne leer Over werken van hetKoninkljk Nederlandsch InChina verspreidden,- en eindeljk,dathj, stituut en van de Acadêmie van W etenschapop 8o-jarigenleeftjd zjneindevoelendenade- Pen,die hem t0tcorrespondérendlidbenoemde.
ren,aan 10 zjnertrouwsteaanhangersmede- 00k schreef hi
j een pNeger-Engelsch en
deelde, dat het beginsel van alle dingen ge- Nederduitsch woordenboek (1855):'.Een eenlegen is in een ledig, een niets, waâruit voudig,m aar fraaigedenkteeken,op hetkerkalles is voortgekomen en w aartoeallesw eder- h0f de Nieuwe Oranjetuin te Paramaribo op
keert. Voorts is de overlevering omtrent Fo zjn graf geplaatst, werd den 29sten Junj
met een groot M ntal dwaasheden opgesierd, 1858 plegtig onthuld.
bjvoorbeeld dat htl 8000 maal geboren is, Fockem a (Daa,
m), een Friesch regtsgetelkens in de gedaante van een ander dier, leerde en geschiedkundige geboren,teDockum
weshalve het een der 5 hoofdgeboden van het dèn 6den Junj 1771,studeerdete Groningen
Foïsmus is,dat de mensch geene dieren mag in de regten,vestigdezich eerstin zjne gedooden.De 4 andere verbieden hetstelentde boortestad, doch vervolgens eerst als advoonkuischheid,het Onwaarheid spreken en het caat en toen na afgelegd examen als notaris

drinken van wjn.Voortsworden zjnebelj- te Leeuwarden.In dien woeligen tjd onderders krachtig aangespoord t0t weldadigheid, scheidde hj zi
ch door voorzigtigheid en gevooraljegensdepriestersOfbonzen.Volgens matigdheid.Tn 1798 werd htJgriëeren een
hunne leer is Ih geboren Om de menschen te @#iaar daarna lid van het departementaal beredden:hj heeftvoorhunnezondengeboeten stuur van de Eems,en in 1802 raadsheer in
voor hen eene zegenrjke wedergeboorte ver- het H0f van Friesland. In 1807 benoemde
worven, bestaande in eene zielsverhuizing, koning Lodewi
jk hem t0tlid der comm issie,
die eene belooning is voor den brave en eene belast metde Organisatie derregterljkemagt,
strafv00rden booze,totdat'smenschen wezen en beloonde zjne belangrjke diensten metde
zich oplost in hethoogste wezen.
ridderordederUnie,diehj echteraiegdena
In de geheime leer van I'o,voor de inge- de inljving van 0nsVaderlandinhetKeizerwjden bestemd? worden de beschouwingen rjk.Regterljkebetrekkingenthem doorNapoover het pniets'' breeder ontwikkeld. Deze leon aangeboden,weeshj van dehand.Nletleiden t0t eene vaststelling der eensw ezendheid van alles, behoudens het verschil van
uitwendige vorm en en bepalende eigenschappen. Het grondwezen van alles iseene zuivere zelfstandigheid zonder verstand, m agt,
w i1 of deugd, en het is de hoogste gelukzaligheid, zich hierin Op te lossen. Hiertoe
komt m en door een volkomen quiëtismus,

temin werd hj bj Keizerljk decreetvan 15

nameljk door zich in onverstoorbarerustom

verschillende betrekkingen metmoed en jver

September 1811 in die van notaris bevestigd,

waarna hj 1id en voorzitterwerd derKamer
van Notarissen. Voorts zag hj zich in 1817
benoemd t0t lid van den gemeenteraad van
Leeuwarden: daarna t0t lid der Provinciale
Statent en ln 1822 tot lid van de '
rweede
Kamer der Staten-Generaal. Hi
j was in die

niets te bekomm eren.
werkzaam tOt in 1834. Toen trok hj zich
De zuivere leer van Con-fltei'
ts (zie aldaar) terug van hetgewoeldesstaatkundigenlevens,
strjdt n0g altjd vruchteloosmetde bjgeloo- Om zich rustig aan de beoefening der letter-

vige dwaasheden van hetFoïsmus.bit laatste kunde tewjdenten Overleed den 3lstenJulj
is in China algemeen verspreid en wordtbe- 1855.Hj was ridderderordevan den Nederleden door den Keizer en zjn huisen door landschen Leeuw , een jverig 1id van het
alle hooge ambtenaren. De talrjke priesters Friesch Genootschap voor Gesehied- Oudheiddezer godsdienst hullen zich in een geel ge- en Taalkunde,lid van de Maatschappj van
waad en wonen ongehtlwd in ofbj detempels Nederlandsche Letterkunde te Leiden, enz.
of in kloosters.O0k houden zj optogten of en schreef,behalve een aantalverhandelingen
processiën en maken bj hunne gebeden ge- in den rvrje Fries'':?,lets betrekkeljk de
bruik vaneen uitkoralengevormdenrOzekrans. afscheiding van het zulden en het noorden
Focke (HendrikCharles),eenNederlandsch van de Nederlanden (1830)'', rllerinnerin-

geleerde, geboren te Paramaribo den 16den gen bj Opkomendegedachten naaraanleidi
ng
Augustus 1802, studeerde te Utrecht in de vandetegenwoordigeomstandigheden(1832)',,
regten,en keerde naal.Suriname terug,waar
oeven betrekkeljk de staathuishouding
rpr

hj achtervolgens de betrekkingen bekleedde
van auditeur-militair en presidentvan hetC0llegie van Kleine Zaken,en den 29sten Junj
1856 overleed. Hj was om zjne uitgebreide
kenni: en om zjne minzaamheid en regt-

van Nederland (1834)'',- rproeven van taalen geschiedkunde,meteenebjdrage overde
Friesche Kronjk van ockovan Scharlenanderen (1836)''!- en rschetsen vandeFriesche
geschiedenis ln het algemeen en w egens het
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strafreçtin hetbjzonder(1840- 1847?3dln,
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Het Musêum Fodor behoort t0t de merk-

waardigheden van lmsterdam.Het is op de
doch nletv0ltooidl.''
Fockenbroch (MTil1em Godschalk vau), werkdagen - uitgezonderd Diugsdags- van

geboren te Amsterdam in de eerste helt der 'sochtends 10 t0t 'snamiddags 4 uur tegen
17de eeuw ,legde zich t0e Op degeneeskunde, bet
aling van 50 cents de persoon tebeziqtivestigdezich te Amsterdam ,doch weerdedoor gen, voorts des zondags tegen betallng
zjn ligtzinnig levensgedrag allen voorspoed, va'n 75 cents.M en vindter een aantal prachzoodat hj in 1666 naar de kustva'
n Guinpa tige stukken van de Hollandsche en Vlaamvertrok alwaar hj a1s fscaal overleed. Op sche, van de Fransche, - en van de
hetkasteelSt.GeorgedelMinavermaaktehj Duitsche school, zooals van de .f6rdres (het
zich methet vervaardigen van gedichten:die portrqt van den stichter enz.
),Bosboom ,Lolti.
g
ïctzzy: de Keyser,degewelgeestig en vloejend van vorm,doch wat GJJJJJJ,Ililrerdink,F'
den inhoud betreftmetdeergerljkste gnkies- broeders Koekkoek, M adon, Jbl.tz4 Hendrik
heid bezoedeld zjn.Zjn bljspel:rDe Min in Zpzlfï.s Meyer, r@n Os, Pieneman,ApcFzfz.stçyz3,
'tLazarushuis''vond veel bjval.Een aanta'
l Ary ScAt
#*
er (de ChristusConsolator),Sc#eJ/:
zjne
Re
uzrenve
strr
jd
ze'
n
'?be
wa
vind
arb
tj
,z
ich DTyphon Of de holtt?kbkholel, Verboeekltoven,Verveer,'c tzl#t)r'
@@
hhozà/zdfv ?Decamps,Gndin,
ZI
*JII vereenigd in den enz.,- van Rosa .
bundel, getiteld:rrrhalia Ofde.geurige zang- M eissonier enz..- envanAckenbach,Calame,

godin (1696 en laterl''2 terwjl hj Ook ,,De
herderszangen van Vlrgilius Mnl
-o (1666)!,
en rEneas in zjn zondagspak''uitgaf. ,,Alle
de werken''van dezen dichterzjn uit-ge-

geven door Abraham .ro-ftzyz'/ in 2 deelen in
1709, en van het eerste deelis in 1723 een
2de druk verschenen.

Pettencojen enz.,- te zamen 161stuks,die
ernaarde eischen destjdszjn geranyschikt
en geplaatst.Niet minder ulerkwaardlg zjn
er de teekeningen van oude meesters,zooals

van Jan Asselein,LudolfWtrcl/zz
l
fizdz),Nioolaas
ferc/z:zzl?Aelbert O'lw.p, Geral'
d Dou,ud.pfAt?gi,

.

%,
an Dyck (5 stuks), Alart '
?czl Ererdingen,

Fodor (CarlAnton),een Nederlandstoon- Jan mtzêzIluysllm ,Karelt/.lfJardin, Jan .fzzl2/kunstenaar,
geboren te Venlo in 1775,Ont- ken, Feans van Jï
fïdz'
ï.
s, Adriaan va'
n 0,
:/4/ ,
ving van .'Jongs af onderwjs in demuziek, Paltl'lts T o//:r,Rembrandtran,./2(/4(20stuks),

en gingop ztjn 13dejaarnaarParjs,om aldaar Pelr'
tbs Tt
zfldf.
v Rîlbens (5 stt
lks)?Jaoob '
ptzl
ztjnestudlën voorttezetten.Vervolgenstoefde Rnisdael, Coenelis s'tz-///ercs?Jan s'
/dcp,Dtnllid
hj eenigen tjd in Rusland, keerdein 1795 Fezlier,
s, Cornelis Troost, Adriaan en Willem
naar Nederland terug e11vestigde zich teAm- rl4 deVel
de,Philq
p'
f
z
rrozlzccrzz?cw enz., te
sterdam,waarhj een grootaantalleerlingen zamen 273 stuks. Hierpp volgen npg teekehad.Gedurende 25 jaarwas hj orkestmeester ningen van lateren tjd ten getalevan 8;7,
bj de Maatschappj Felix Mexitis:en hj be- voortbrengselen der m eest-beroemde meesters
hoorde t0t de Oprigter van Erudltio m usiea. van 1700 t0t0P 0nZ0n tjd,en eindeljk een
Hj was een uitstekend klavierspeler en hj grpotaantalgravures.
heeft vele stukken voor dat instrument geFoe (Daniëlde)yzieDfoe.
gecomponeerd, alsmede het Nederlandsche
Foead-pasja, een Turksch staatsman,
zangspelrNuma Pompîlius''.Hj waslid van heeftin 1860 en in 1861 metgrootebekw aam het Koninkljk Nederlandseh lnstituut en van heid de Onlusten Op den Libanon en te Daandere vereenigingen, en overlt'ed op den

mascus beteugeld en hierdoor in het binnenen buitenland een goeden naam verworven.
Fodor tMusétlnll. Kaeel Joseph Fot
for, Sultan Abdoel-Azls benoem de hem in 1862 tot
koopman te Amsterdam en aldaar Overleden groot-vizier. De verwachting echter, dat hj
den 24sten December 1860, had gedurende belangrjke hervormingen zollinvoeren,werd
zjn leven eene keurigeverzameling van schil- niet vervuld. Tn een oorlog tegen de M onte-

22Bten Februarj 1846.

dcrjen uit de moderne schoolf?n van teekeningen etsen en prenten uit deze en de Oude
schoolbjeengebragt.Htj vermaakte (
lie, vrj
van suecessieregten,aan de stad zjner inwoning, en voegde daarbj het dflor hem bewoonde htlis benevens het pakhuisdaarnaast,
opdat deze t0t eene kunstgalerj zouden wol'
den verbouw d en in verband gebragtm et de

negrjnen behaalde hi
.
j eenige voordeelen,terwtjl hj zich daarentegen genoodzaakt zag,
aan Serbië een paarvestingen,wederregteljk
dflor '
.
rurkje in bezitgehouden,afte staan.
Op financiëelgebied voerde hj eenige verbetering in door het intrekken van papiergeldt
m aar het verkwisten der Staats-inkomsten,
zoodat deze door de tlitgaven ver w orden

beide kunstzalen,die hj daarachter had doen overtroFen,wist htJniet te beperken.OOkin
verri
jzen er bj bepalende,dat ditmusêum ltet binnenlandsch bestuur - in hetbenoemen
voor een matig entréegeld zou te bezigtigen der ambtenaren
bragt hj geeneverandezjn)()n flat de flpbrtl
ngst daarvan z0u ten ring.H0e willekellrig tot'h de Sultan zjnediedeelvallen aan de algemeene armen. Voor de naren bqiegent,ondervond hj zelfin 1863,
kosten van den verbouw en voor de inrigting toen hj zonder reden afgezet en met de porwerden gelden uit zjne nalatenschap aange- tefeuille van ool'l()g belast werd.Toen echter
wezen, terwjlde zorg voorde geheelezaak eenige maanden later de Sultan in den P00l-

w as toevertrouwd aan A .& Lamme,directeur
van het Muséum Bpymanste Rotterdam. D0or
laatstgenoem de w ertl (1e architect Otttshoorn
belast metde uitvoering van den wensch van
den overledene.

schen opstand een grond meende te vinden

vooraangename verwachtingen?riep hj Foead -Ptzjy'tz weder aan het hoot'd der zaken.
Laatstgenoemde dporgrondde echter den staat
van zaken en wachtte zich w èl,Rusland te
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krenken. Daarna hield hj in een tjdperk
van rust de teugels van het bewind in handen.In plaatsechtervan den geldeljkentoestand van Turkje teverbeteren,stapeldehj

landers en Engelschen. De verpakking naar
Engeland geschiedt doorgaans in korven,
kisten of vaten van althans 150 Ned.pol
zd,

en naar 0nsVaderland veelalin vaat
jesvan

schulden op schulden, vernietigde het cre- 30 of 60 Ned. pond. Eene levendige kleur
diet der Porte, en bragt daarna eene con- wordt een bewjs geacht van goede kwaliversie t0t stand metreductie der rente van 6 teit.Foelie bevat volgens H enry eene kleurt0t 50/0.Zjnepopulariteitwas daardoorver- looze vlugtige Olie, eene vette Olie, zetdwenen,en toen de Sultan hem in 1866 ont- meel en plantenvezel.Zj wordtvool*
al verhiefvan alzjne waardigheden,scheen nie- bouwd Op de Molukken en op de Soendamand eenig medeljden te hebben met den eilanden.
gevallen staatsman.Deze leidde nu een ambGeheeliets andersis de spiegelfoelie,een
teloos en rustig leven, totdat er nieuwe naam ,afkomsti
g van stannifoli'
am ofbladtin,
stormen opstaken en de Porte bedreigden. waarmede men voorheen de achterzjde der
De zucht naar onafhankelijkheid,die men spiegels belegde.D ie naam wordtechterthans

bj den Onderkoning van Xgypte opmerkte, gebruikt van hetamalyama (ziealdaar),het-

en de Opstand der Christenen op Creta,in
verband met eenig ongenoegen met Griekenland,- dat alles was oorzaak,dat de Sultan hem in 1867 t0t minister van Buitenlandsche Zaken en zjn vriend Ali-pasja t0t
groot-vizier benoemde.M etbewonderenswaar-

welk t0t hetzelfde einde dient.om foelie op
een spiegel .te brengen, spreidt men eene
plaat bladtin uit over eene effen steenen tafel
en bedekt haar meteene laag kw ik.D oorde
aanraking dier beide metalen ontstaat aan-

stonds een vastamalgama,en erbljftkwik
dige behendigheidbestuurdehj ineengevaar- over. Hierop legtm en hetspiegelglas m etde
ljk vaarwaterhetschipvan Staat.Deonder- gepoljste zjde,zoodat deze als het ware
koning moest zich onderweryen,en 00k de Op het kwik drjfl.Men belegthetglasmet

Onlusten op Creta werden, ln weerwil der Qanelen bezwaart hetmeer en meermet gesymphatie,van het Christeljk Europa voor w igten, zoodat het Overtollig kw ik wordt
zpne bewoners, weldra beteugeld.Voorts gaf weggeperst,terwjlmen den spiegelin een

hj bljken van een uitstekendbeleid,toenhj hellel
zden stand brengt,Om het wegvloejen

inmiddels den Sultan aanried, om - tegen te bevorderen. Deze bewerking duurt3 of4
alle Turkstshe gewoonten - de voornaamste weken.Bljfternun0gkwikover,danwordt

hoven van Europa tebezoeken.Foead-paqja
genoot niet lang de goede gevolgen van zjn
uitstekend bestuur.In 1868 werd hj aangetastdooreenelangdurigeengevaarljkeziekte.
In den herfstvan datjaarbegafhj zich op
raad der qeneesheeren naar '
Italië,en overleed te Nlzza den 3den Februarj 1869.Hj

het door verdamping verwjderd.Het amalgama heeftzich daarna aan het glas gehecht,
en de spiegel is gereed. - M et den naam
van foelie bestempelt m en voorts gekleurde

blaadjesmetaalofpapier,dieonderdoorschjnende voorwerpen, bjvoorbeeld onder edel-

gesteenten,gelegd worden,Om daaraan glans
was levendig van geest,schrandervanOordeel of kleurte geven.
en een ;Jn opmerker,en wist zich aan Turk- Foeniculum ,zie Yenkel.

schevooroordeelen op eeneuitstekendewjze
te onttrekken.Zjne grondige kennis van het
Fransch, dat hj evenzoo vloejendsprak als
zjne moedertaalen waaraan hj eeneOostersche tint wist te geven,en zjn edelvoûrkom en verschaften hem een hoogen rang onder
de diplom aten.Intusschen w ashethem veelal
m eer te doen,om de Ongelegenheden van het
oogenblik uit den w eg te ruimen, dan om

Foerster (W ilhelm), een uitstekend

Duitsch stel-rekundige, geboren te Griinberg
in Silezië den 16denDecember1832,studeerde

eerstteBerljn in dewis-ennatuurkundeen

begaf zich vervolgens naar Bonn, Om zich
onder de leiding van Aryelanderaan de astro-

nomie te wjden.Nadathj in 1854 met eene
dissertatie rDe altitudine yoliBonnensi''gepromoveerd was,werd hj ln hetdaarop voldegeljke grondslagen te leggen voor eene gendejaaradsistentbjdeSterrewachtteBerduurzame verbetering van Turkje's deernis- l'
jn en was er t0t 1862 Onafgebl
-oken bezig
waardige gesteldheid.
met waarnemingen en berekeninyen. lnmidFoederalitie, Foederalism us,Foe- delshad hj erzich tevensa1sprlvaat-docent
deralisten . Foederatiefstelsel, zie gevestigd en zag zich in 1860 t0teersten adBond, Collpd#drc/ïd,Slatenbond.
sistent bevorderd, terwjlmen hem in 1863

Foelie noemt men het vleezige,vertakte t0thoogleeraaraan de universiteitbenoemde,

hulsel, eigenljk den zaadrok van de note- voortsln 1865,naeenetjdeljkewaarneming
muskaat. Zj komt in den handel voor in van 2 Jaar,als Opvolger van den hoogleeraar

de gedaante van enkele of dubbele,platte, Enoke t0t directeur der Sterrewacht. Sedert
aan het eene uiteinde Onregelmatig ingesne- dien tjd zorgde hj v0or deuitgave van het

dene, onbehaarde, brooze plaatles,die eene BerljnschrAstronomischesJahrbuch'',werd1i4

rood- of bruin- of 0ok wel goudgele kleur dercommissievoordeEuropéschegraadmeting,
hebben en naar notemuskaat rieken en sma- secretaris van het sterrekundig genootschap,
ken.M en onderscheidt bruine,blanke en korte lid van de comm issie voor m aten en gewig-

/beRe, en van deze komt eerstgenoemdehet ten, enz. Zjne wetenschappelgke opstellen
meestvoor.Op 100 pondnotemuskaatvruchten vindtmen hoofdzakeljk in de pAstronomische
hten''en in hetpAstronoynischesJahrrekent men 131/, pond foelie.Dehandelin Nachric,
dit artikel wordtvooralgedreven doorNeder- buch'';o0k heefthjeenigevoorlezingen over

.
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sterrekundige onderwerpen in het licht ge- 00n kort vertoef bj l?osio te Parjs, naar
zonden.
Rome, waar hj zich aangetrokken gevoelde
Foesel-olie noemt men in hetalgemeen door de bevallige fguren der Griekschefabelde vlugtige bjproducten,welke bj degees- leer.Naar hetmuséum te Stockholm zond hj
tige gisting Ontstaan en aan den wjngeest Een zegepralenden Amor'' - .Eene Venus
een bjreuk eneen bjsmaakbezorgen.ZjOnt- m et den appel'', - en rEen citherspelenden
wikkelen zich door de Ontleding van stliker Ap0ll0'' die alledoorkoningKarelJohanAY TX
in wjngeest en koolzuur?terwjlook andeke Tvaren aangekocht.Een Paris,die den appel
bestanddeelen derorganischestofdaarbtiwerk- uitreikt'')eenepvenus:diedenappelontvangt''1

zaam zjn.Defoeselolieiszeerverstt
hillend; en een rxercurius''zjl
znaarZwedengegaan.
men heeftaardappelfoeselolie,yraantbeselolie, Zjne schoonste groep was echterzjn laatste
wjnfoeselolie,suikerbietfoeselolle,enz.Eerst- kunstgewrocht,rAmor en Psyche bj hunne
genoem de isin den aardappelniet te vinden, hereeniging''voorstellend.Op lastdesKonings
maarOntstaateerstbj degistingengeeftaan werdcn de godengestalten van Odin, Tltor
den aardappelbrandewjn een onaangenamen en Balder, dool'dielz kunstenaar ontworpen,
reuk.- Hetontfoeselen isdaarinrelegen,dat in m armer uitgevoerd. Voor het m arktplein

men den wjngeest van foeselolle bevrjdt, teGothenborg leverde hj een standbeeld van
hetzj door den brandewjn ofden wjngeest Gllstaaf-Adolf'voorStokholm hetruiterstandovel' uitgegloeid koolpoeder te destilleren, beeld van Karel Johan X IF-, alsmede het
hetzj door eene gedeelteljke Oxydatie der standbeeld van Birger Jarl,den stichter der

foeselolie, zoodat zieh valeriaanzuur vormt, stad. In al die kunstw erken openbaart zich
dat, met wjllgeest verbonden, aangenamer zjne zucht naar eenvoudigheid en waarheid.
riekt. M inder Onaangenaam van reuk is de D eze w aal'dige volgeling van Tkorwaldsen be-

graanfoeselolie.Dewjntbeseloliebestaateigen- zoeht in 1854 zjn vaderland, doch overleed
ljk uit onantzuren aether.Het is zeerwel op de terugreis teTriéstden zlstenDecember
mogeljk,datde zelfstandigheden?dieaan de van laatstgenoemdJaar.
verschillende Oot'
tsoorten een elgenaardigen
Foggia, eene der Napolitaansche Pr0xeuk bezorgen,eigenljk foeseloliëllOfzamen- vine'iën van het koningrjk Italië,te voren
gestelde vlugtige oliën zjn.Het is althans Capitanata genaamd, is in het Oude Apulië
zeker,datazjnzurefpeseloliesterltnaarye- gelegen en telt op 140 (n geogr.mj10m-

ren riekt.De ananasolie,die t0tvervaardiglng streeks 320000 inw oners. D e evenzoo gevan slechten rum wordt gebruikt, is boter- noemde hoofdstad,aan hetriviertjeCervara,
aether) en appelolie is valeriaanzure fbesel- i
neeneuitgebreidevlakte,ophetvereeniginqsaether. Zulke verbindingen worden bj het punt der w egen van Napels, Manfredonla,
bereiden van welriekendestoffen veelgebezigd Brindisi en Pescara verrjzcnd en (
1oor een
(zie onder Alkohol).
Aoona on VO0<tS m et noorfleSpoorn'eg m et A1
Foetus noemt men in hetmoederligchaam ljk Italië verbonden, heett een goed voorde dool,de natuurltjke eibekleedselsomhulde kom en,eenige bezienswaardigekerkenenOudvrucht.Zie Onder Vrncht.
heden, groote graanmagazjnen,een sc,
houw-

Fogaras, een district in het zuiden van burg en 35000 zielen, die een belangrjken
Siebenbiirgen, t0tHongarjebehoorende,telt handel drjven in wjn, olie, w0l, graan
op bjna 33 EE) geogr. mjl éélz vlek en 64 0n 5*00.

dorpen,te zam en metongeveer 100000 inw oFohiisdenaam van een half-fabelachtigen
ners. De bodem is er bergaehtig,en het kli- Chinésehen held die w elligt geleefd heeft,
maat gezond,m aar koel,dus nietzeer gun- schoon men den tjd,waarin hj bloeide,niet
stig voor den landbollw.D evoornaam stebron met juistheid kan bepalen (3468- 2952 vöör
van bestaan is er de veeteelt;handelen nj- Chr.),terwjlde sagezjn levensloop m ettalverheid zjn er van weinig belang.De hoofd- looze w onderen heeft opgesierd. Zjn geplaats is erhetvlek Fogam s met 5 kerken, boorte en ligchaam sbouw w aren geheelanders
een klooster der Franciscanen en een gebotlw dan die van den gt
qwonen mensch.Zjnregévoorhetdistrictsbestuur.Van grootstrategisch ring volgde Op de heerschappj desHemelsgewigt is er het kasteel, dat reeds in den hj is de uitvinder van kunsten en wetenaanvang der 14de eeuw gebouwd en in 1610 scbappen, en de eerste w etgever der volken.
door Bethlen Gabor hersteld werd en t0tver- Volgens de overlevering ztln de Chinêzen
dediging deslandsdientbj aanvallenvan de hunne wapens,hun m uziek-instrumenten,hun
zjde van MTalachje.Aldaar verloorlem den letterschrift, htln kalender, de invoering van
lzden Julj 1849 den slag tegen deRussische hethuweljk en hetvoorschrift,om oleranden
generaals E nyelhardt en Liiders.
te brengen van de geesten des Hemels,aan
Fogelberg (BenedictErl
and),een uitste- hem verschuldigd.Voorts regeldehjden loop
kend Zweedsch beeldhouwer, geboren den der rivieren? omgaf de steden m et muren en
8sten Augustus 1786 te Gothenburg,kwam te onderwees de m enschen in allerleibedrjven.

Stockholm eerstin deleerbjeenbronsgieter, Hetbelangrjkste eindeljk was,dathj door
doch bezocht er weldra de kunst-académie. het benoemen van ambtenaren een Ordeljk
Metjver legde hj zich tOe Op de geschiede- rjksbestuurinstelde.
nis, Oudheidkunde en ontleedkunde,en w erd
Föhn offöhnwlnd noemtmen in debergeen volgeling van Sevyell.Zjne onderwerpen streek van Zwitserland, bepaaldeltjk in het
ontleende htJ
'aallvankeltjk aan de Noordsche da1 van Altorf en il1 llet canton Uri een
mythologie. Op zjn 34ste Jaar ging hj? na zoelen, vochtigen wind, dien m en als eene
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voortzetting van den sirocco beschpuwt.De

Ao-lr Bernard zette den oorlog voort,onder-

föhn wordt gewoonljk aangekondigd d'
Oor wierp zich aan betgezag van den Paus,w erd
een nevelachtlgen, warmen, kalmen dampkring. Dan verheft zich in de hoogere gewesten der luchteen noordewind,die weldra
voor den uit het zuiden aanrukkenden föhn

echter in 1237 nogmaals in den ban gedaan,
en stierfa1seenboetelingin 1240.- Gaston11

ran F/i:
rhielp denkoningvan Frankl'
jkstrjden tegen de Engelschen,ontving t0tbeloo-

wtiken moet.De dieren worden onrustig,en ning een gedeeltevan hetgraafschap Lautrec,
o0k de menschen gevoelen eene zekere neer- en sneuvelde in 1343 bj de belégering van
slagtigheid.In den zomer verwalken de bloe- Algesiras.- Zjn zoon Gaston Tff,wegens
men,doch in de lente gaan de knoppen Open, zjneschoonheid Phlb'
ltsgenaamd,streed desontwikkeltzich hetgroen en smeltdesneeuw. gelijks tegen de Engelschen,werd gouverneur
De föhn kan,wat duur en hevigheid betreft, van Languedoc en Gascogne, verstiet zjne
zeer ongeljk wezen.Nadat hj Opgehouden gpmalin Aynes,eene dochtervan Pltilt
àsJ'
TA
heeft,beginthetdoorgaans te regenen.
Föhrj een der grootere Noordzee-eilanden

koning van Navarra, trok in 1256 ten kruistogt tegen de ongeloovigen in Pruissen,be-

aan de westkustvan Sleeswjk,en van deze, vrjdde in 1358 deKoninkljkefamilieuitde

alsmede van de zuidpuntvan het eiland Sylt handen der Jacquerie, streed met den graaf
naauweljkseenegeogr.mjlverwjderd,vormt van A rmagnac om hetbezit van Bêarn,nam
een langrond,datop 1'/:
'D geogr.mjlruim ztjn tegenstander in den slag van Launac ge4000 inwoners telt. Het Is verdeeld in ostel.- vangen,en versloeg,toen Karel VI hem het
land-Föhr, dat steeds t0t Sleeswjk, en in bestuur Over Languedoc Ontnemen w ilde,den
W esterland-Föhr, datvroeger t0tJutland be- tegen hem uitgezonden hertog van .fezrï.Meehoorde, maar in 1864 door Denemarken aan nendedatzjn zoonhem doorvergifvankant

Sleeswjk afgestaan is.Dezuideljkehelftvan wildemaken,deed hj dezen Ondermishanhet eiland bestaat uit hoog en zandig,doch delingen den hongerdoodsterven.Hj vervaarvrtlchtbaar geestlandtdoch denoordeljkeuit digde een gedicht.over de Jagt:pMiroir de
slibgrond, die door hooge djken beveiligd Phébus (1620 en late1'
l'',en overleed in 1391
wordt. De dorpen liggen bjna alle op de zonder manneljke nakomelingen achter te

grenzen dier beide grondsoorten.De inwoners laten.- De Koning schonk nllhetgraafschap
zjn Friezen,die hunne oudekleederdragten aan M ldtbie'll rloz I'olœ, een achterkleinzoon
gew oontcn behouden hebben; velen van hen van graafRoyer 1.Hj stierfin 1398, Waarna
zjn kloeke zeelieden, die ter koopvaardj Archambaltld de tW't;!Jty,gehuwd metde zusvaren! - anderen leggen zich t0e Op de vis- ter van M atthie'lt, zich m et geweld van het
schexj, en n0g anderen op hetvangen van gebied des Overledenen meester maakte, in
wilde eenden. Gedurende de afwezigheid der 1401 in het bezit daarvan bevesiigd w erd,
m annen zorgen de vrou&ien voordenlandbotlw vool
- zich en zjne nal
komelingen den naam
en de veeteelt. Aan de zuidoostkust,ligt het van graafvan Fpiz aannam ,en in 1412 over-

dorp W jk, geheel en alin Nederlandschen leed.- Zjn zoon Jean werd door Karel VI

trant gebouw d, m et ruim 1000 inwoners en t0tkapitein-generaalvan 2 Fransche gewesten
52 eigen schepen. Sedert 1833 vaart eene benoemd, waarover de Daupht
jn zeerontevreden w as. Nadat deze echter den troon bestoomboot tusschen Föhr en Cuxhaven.
Foix, de hoofdstad van het Fransche de- klommen had, verzoende hj zich met den
partementAriège,alsmedevanhetvoormalire graat'en schonk hem het bevelhebberschap
graafschap en later van hetgouvernementFolx over het leger.Jean overleed in 1436.- Zjn
(75 (n geogr.mjlen groot),isaan den voet zoon Gaston IV bewees Karel VII groote
der Pyreneeën en a'an den Oever der Ariège diensten in den Oorlog tegen de Engelschen.
zeer schilderachtig gelegen en dooreen spoo1'- In 1455 benoemde zjn schoonvader Jan II,

wegmetToulouseverbonden.ErzjnOmstreeks
6000 inwoners, die in jzersmelterjen,hoogovens, bierbrouwerjen, loojerjen,alsmede
in den handel in staal-en jzerwaren hun

koning van Navarra,hem totOpvolger,terwjl
de Koning van Frankrjk hem t0tpairverhief

en metRoussillon en Cerdagnebeyiftigde.Bj

zjn doodin 1472 nam zjnegemallnEllonore

onderhoud vinden. Voorts is er een collège, het koningrjk Navarra in bezit,terwjlzjn
ranLois TAJJV.:, graaf 'tun Foïz,
eene kweekschool V00r onderwjzers, 00ne kleinzoon I'
Onder het voogdjschap zjner moederu
Yadebibliotheek,enz.
Het geslacht der graren ran Fpl is Zeer J
ci
p
d
,
Fo
i
x
e
n
Bi
y
o
r
r
e
ve
r
kr
e
e
g.
I
n
1
4
7
9
werd
oud.Roger rclFpïa erfde van zjn vaderz/er- l1jdeOpvolgerzpnergrootmoederopdentroon
nard, een Jongeren zoon van Roger.!',graaf van Navarra, maar Overleed kort daarna,
van Ccrccd.stmld,een gedeelte des lands,ver- waarop M adeleine hare dochter Cathêrinedien

kreep in hetmidden derlldeeeuw 00k het deed beklimmen.Laatstgenoemde trad in het
overlge en noemde zich graaf. - Raymond

Werlcrd van Foia')eendapperkrjgsman,vergezelde in 1190 koning Phâlipp'
n Z'
?/SI.NJZI,:
naar Palaestina, doch werd later van ketterti
beticht, waarna de graafvan .
vtlzltforïzich
meester maakte van zjne goederen.Gesteund
door den graafran Toltlonse,zochthj zich

huweljkmetd'Albret,dlezieh zelvenenzjne
gemalin naauweljksin hetbezitvan datkoningrjk k0n handhaven, omdat Gaston ran
Foiz, hertog 'ttan F'
J-OCV .:, w iens vader een

Jongere zoon wasvan GastonT#r,zjneregten
deed gelden. Toen deze in den slag van Ravenna gesneuveld was(1512))wilde Lodewnk
daartegen te verzetten,en sneuvelde in 1223 X II Navarra opdragen aan Germaine, eene
na deverovering van Mirepoix.- Zjn zoon zustervan Gaston)dochhetParlementteParjs
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begliste, dat na den dood van Cathlrine'en
d'A lbret de kroon van Navarra zou ten deel
valleu aan hun zoollH evtdrik.Dedochtervan
dezen) Jeanne #'2 !J9'eJ genaam d,trad in het

terugteke
eren,eneenestrMt,inwiernabjheid htj toen woonde, is thans naar hem
I'okke ksflpsoozd-df,
z-(w/genoemd.Inmiddelswektt,n de letterlievende bjeenkomsten de ach-

huweljk metAnton rtzC
zBout'
bon,hertëg van tertlocht der Fransche policie) zoodat I'okke

Vendôme en werd de mt
ledervan HendrikI#z
'l in heclltenis w erd genomen. Hierdoor, als-

kening van Frankrjk.

mede door zjne ziekeljkheid en door den

*
Fokke.onder dezen uaam vermelden .lJ
* achteruitgang zjner geldeljke zaken) werd
.

Simon Fekke,een verdiensteljk teekenaar zjn dood verhaast. Hj overleed in hoogst

en graveur, gebort?n te Amsterdam den lsten

bekrompene omstandigheden op den 15den N0-

Septel
uber1712.Hj genootl1t'tonderwjsvan vember 1812. Hj heett zich a1s wjsgeer,
Jan Ot
zypt
v Pltilips,maar vOlgde vooralden geleerde en dichter verdiensteljk gemaakt,
lossen trant van Luikelt.Altll
'
1heett van hem en zjne boertige gesehriften - '
tan fczzk
ydzl
eene m enigte prenten, van welke sommige

noemt ze pcarricaturt-tn der geschieflenis en

fraai geëtst zjn.Voûrts vervaardigde hj tee- letterkunde, doch vOlgeest, kunde en luim ''
keningen in den stjlvall'
valtWerc/z6zzl,die - werden in zjn tjd algemeen toegqjuicht.
eene misleidendeovereenkom sthebbellmetde Yan de lange reeks)waarbj zich zeer uitstuklken van dezeu meester.l'
lj Overleed deu gebreide bevinden,zullen wj slechtsweinige
lodenApril1784,en zjnekeurigeverzameling noemen, te weten: rzede- en dichtlievende
van schilderjen) beeldwerken, teekeningen, mengelingen (1783)''1 ))De zwarte l
tater,
prenten:diedaarna verltoehtwerd,vereischte een sprookje van den olzden en hedeneen catal
'ogus van 2 deelen.
daagse,
hell tjd (1787 t
?n 1841)''
, rllettoeJatt Tbi'lz, een zooll van den voorgaande. komend jaar drieduizend, eene mjmering
Hj ontving onderwjs in de graveerkunst, (1793)5',- gphosphorides, in boertige verdoch legde zich bj voorlkeur t0e Op de be- toogen (1801)'', - rDe moderne Helicon
oetblling der traaje letterelz en der Vader- (1802)''
) rlfatechismus derwetenschappen,
landsche geschiedenis.llj vcrvolgde het))Ya- schoolle kunsten en t'
raaje letteren (1804, 11
derlandscll Mroordenboek'' van X olc van het d1n)''
, - rBoertige reis dool
-Europa (1806,
20ste deeltOtheteinde en schreefnOg 3 dee- 7 dln, en 1826, 4 d111)'',- pborus,ofhet
1en bjvoegsels.Voortshebben wj van hem : wonderkind, eene nosokom ische geestvrucht
rMargaretha van lleuegouwen, gravin van (1808, 2 stukkenl'', nlueven van Lucitbr
Ho
lland en Zeeland, treurspel (1r
;75)''
den Grooten (1819cn laterl'',- pproevevan
DRvoltaartval
z Borst
llen,treurspel(1780),1,
een ironiseh-komisch woordenboek (1821,t0t
1)Ferdinand en Leonore ot'degedw arsboomde 3-maa1 tûe uitgegevenl'' - en rDe Narrendoch zegevierende lieide,tooneelspel(1:91)'', steinsche couranten?Ofverzameling van ernst
ehiedenisvan de 18deeeuw (6 d1n)''
, en boert,(1829)''.Eenevolledigeverzameling
rGes
pGe
sehiedl
kundige beschrljving van hetstad- van zjne werken is uitgegeven in 1833 tot
huis te Amsterdam (1808)'', en rGese.
hie- 1835 in 12deelen.- Zjne zt
lster Catl
tarina
-

denis der Vereenirde Nederlallden voor de ElizabetltFokke,geborela in 1727,wasde3de

Jeugd (25 dln)''.Elndeljk gafhj velegele- A'rouw van den beroemden tooneelspeler Jatt
genheidsgedichtetluit.Hj overleëd in 1812. T'lfzlf en volgens het getuigenis van Simolt
Avend FOl/z: Simonsz.)alzoo genaam d t0r StL;l zelve eene uitstekende kul
lstenares,die
onderscheiding van zjl grootvader. 11j was in 1775 hettooneelverliet.
een broeder van den voorgaande en werd geFokker (Johan Pieter),een Nede'landsch
boren te Alusterdam den zden Julj 1755.Ook sterreltundige, geboren in 1755, w as doctor
ht werd in de graveerlkunstOnderwezen)doch in de wjsbegeerte en werd in 1782 lectorin

toonde meer lusttOt de beoefening der lette- de w is-natuum en sterrekunde teM iddelburg.

ren.Eersta1s leerlipg geplaatst bj den boel
k- In 1798 was hj 1id van heteersteUitvoerend
handelaar Steven van Esveldt, kwam 11j in Bewind, en in 1809 lid eener eommissie te
1778 zelfaan hethoot'
d eener zaalten maakte

'sHage t0t regeling van de m aten en gewig-

ten. Hj was 1id van hd Zeeuwsch Genootschap vall kunsten en w etensehappen, alsmede van de eerste klassevan hetKûninkltjk
Nederlandsch Instituut. Hj pverleed te Axel
gelsch,Italiaansch cn Spaansch,en beslootin den 30sten October 1831. Hj schreef eene
zich verdiensteljl
tdoûrhetuitgevenvangoede
werl
tf
?n. Inmiddels legde hj zich met goed
gevolg t0e Op het H ebreeuw sch, Arabiseh,
Latjn,Grieksch,Flanstth,Hoogduitseh,En1794 denboekhapdelvaarweltezeggen,waarna

hj in 1795 aan de seeretarie te Amsterdam
geplaatstwerd.Hierhadhj veelwerktmaar
altjd wisthj n0g uren te vinden,om aan de
beoefening der lotterell te besteden, terwjl
hj a1s werkend lid van velemaatschappjen

ng
pRedevoeri

ten betooge, dat de nuttigheid

van de leer van de Onsterfeljkheid derziel
zich niet slechts bepaalt t0t de zedekunde

(1815)'', en i11de werken vanhetlnstituut
leverde hj eelz grootaantal verhandelingen
en verslagen van sterrekundigen inhoud.

en genootschappen gedurig als spreker optrad

Foksjani,de hoofdstad van eel
z district
en hierbj een ongttmoenen bjvalgtlnoot.In in het vorstendom Roei
uenië,22 geogr.mjl
1804 verliet hj de stad en betrok eeue wo- ten N N O van Boekaresten 10geogr.mjl
ning buittàn de Utreehtscllepoorttwaarna hj RV N AV van Galatz aan beide zjden van de

een letterkulldig gezelsehap opriqtte,datwc- Milkow t de greusriviertussehen M oldavië en
keljksvergaderde.Zjneomstandlghedennood- W alachje,gelegen cl
'
l grootendeels tot het
Zaalktt-'ll llem tlohtel')0i11i11 1810 llaarde stad

ecrstc, voor 'tOverigil t0t llet laatste behoo-
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rend, telt meer dan 20000 inwonexs, bezit m et een koepelvan Bramante,enz.Er iseen
eene kweekschoolvoor onderwjzersen drjft gymnasium en eene technische school,en het
een aanzienljken handel.In hare nabjheid aantal inw oners der gem eente bedraagtruim
groeitdebestewjn vangeheelMoldavië.Z00- 20000,van welke de kleinste helft binnen de

we1in 1789 tegen deRussenen oostenl'jkers muren van het stadje woont.Zjdeteelt en
als in 1821 tegen de Grieken leden de Ttzrken handelinzjdeen papiervormenerbelanqrjke
hier eene nederlaag)waarna zj in 1822 de bronnen van bestaan.ln de kerk San-Nlccolo
stad in brand staken.

Folard (Jean Charles de), een beroemd
schrjveroverkrjgskundigeonderwerpen,werd
geboren,teAvignon den 13denFebruarj1669,
verliet heimeljk het ouderljk huis, tradin

bevinden zich eenige kunstgewrochten van
Niecolox4lzlzlgzp?dochdepM adonnadiFuligno'',

van Rafaël,dleervroegerbewonderd werd,
yrjktthansinhetVaticaanteRome.Destad

ls het alotlde I'ltlyinii en heett in 1832 veel
Fransche dienst, nam deelaan den veldtogt geleden door eene aardbeving.
van 1688,streed van 1701t0t1714alsadjt
z- Folkestone eenekleinemaarbelangrjke
dant-generaalvan den hertog van Vendôme, zeestad ill het Engelsche graafschap Kent,

onderscheidde zich vooralbj Cassano (1703),
bj de belegering van Môdena,bj den aanval
op het eiland Kadzand en bj Malplaquet
(1709),en werd door deOostenrjkersl
trjgsgevangengemaakt.Nazjneuitwisselingwerd
hj kommandantvan Bourbourg,wognde in
1714 een veldtogt naar Malta bj,en trad

daarna in Zweedsche dienst.Na den dûod van

ligt ruim 3 geogr.mjl ten zuidwesten van

Canterbuq in een dal met een prachtigen
spoorwegvladucten iszelfopeengloojenden

bodem gebouwd. Tweemaaldaags vertrekken
van hier stoomschepen naar Boulogne en vele
buitenlandsche handelsvaartuigen bezoeken er

de haven.Erzjn Ongeveer9000 inwoners.
Follen tAtlgt1st,laterAdolfLudwig),Ook

KarelXII keerde hi
j echternaarFrankrjk Folleni'as geheeten, een Dtlitsch dichter en
terug en werd erbenoem d t0tveldm aarschalk. schrjver,geboren te Gieszen den zlsten JaVervolgenstrok hj in 1719naar Spanje,liet nuarj 1794, stt
ldeerde 2 jaar in de godgedaarna de wapens rusten, en overleed den leerdheid en werd daarna huisonderwjzerte
23sten Maart 1752.Zjn hoofdwerk is:rcom- Steinfurt in de '
W etterau.In 1814 nam hj
mentaires sur Polybe (1727- 1730, 6 dln, dienstbjhetHessischecorpsvrjwilligeJagers
Amsterdam 1729 enz.): Voorts schreefhj: en trok naar Frankrjk. Na zjn terugkeer
Nouvelles déeouvertes sm'lagt
lerre(1729)''. studeerde hj te Heidelberg in de regten en
Frederik de G'
rootevervaardigdeeen uittreksel belastte zich te Elberfeld m etde redactie der
uit ztjne w erken onder den titel:nEsprit de DAllgem eineZeitung''.W egenshetbevorderen

Folard (1761).''
van volksbewegingen werd hj naar Berljn
Foley (J0hn llenry),een uitstekend En- gebraqt en eerstna 2 jaar (1821) wederin
gelsch beeldhouwer, geboren te Dublin den vrjheld gesteld.Daarna ging hj naarZwit24sten Mei 1818, werd in 1834 een leerling serl
and,werd ereerstqeplaatstaanhethoofd
deracadémie teLonden en zondïn 1839zjn der cantonnale school ln Aaratl,en vestigde
eerste stuk naar de tentoonstelling.Reeds in zich daarna in het canton Ziirich, waar hj
het volgende Jaar bezorgde zjne smaakvolle zich t0t lid van den Grooten Raad gekozen
m armeren groep rlno en Bacchus''hem groo- zag. O0k hier werd hj van communistische
ten roem.Zjn standbeeld van pEgeria''geeft woelingen beschuldigd, maar volkomen vrjbljken van eene jverige studie der antieke gesproken.In 1845 wilde hj naar Heidelberg
kunst. Hj leverde voorts het mgdelvan een verhuizen, m aar k0n hiertoe geen verlofbebronzen standbeeld van Olirier Goltf.
szzlïf/z, komen van deregéring in Baden,waarnahj
bestem d voor den tuin van Trinity-college in 1847 het kasteel Liebenfels in Th'orgau
te Dublin? terwjl men hem te Londen de kochten zic'h met den landbouw bezig hield,

vervaardiglnqopdroegvaneenmarmerenstand- m aar hetin 1854 O0k wederverkochten naar

beeld.van slr Charles Wlzrr,, den archited Bern vertrokt waar hj den 26sten December
der Parlementsgebouwen. Vo0r Calcutta le- 1855 overleed.Hj is de vervaardigervan ververde hj hetkolossale rtliterstandbeeld van scheidene fraaje liederen,die in de zFreie
viscount Hawdin-qe, voorts dat van generaal Sti
mmen frischerJugend (1838)''zjn oygenoOutram , het eerste in eene rustige 0n het men.Voorts leverde hj uitmuntendedlehtertw eede ill eene l
evendige houdinr. Daarna ljke vertalingen uit het Grieksch, Latjn

ontwierp hj een standbeeld van prlnsAlbert en Italiaansch, terwjlzjn pBildersaaldeutvoor Birmingham en eenvanhetParlementslid scherDichtung (1827en 1847,2dln)''grootçn
Fielden.Sedert1858ishj lidvan deKonink- bjval vond.Verder noemen wj: rMalegys
ljke académieteLonden.
und Vivian'' en eene voortreFeljlte bewerFoligno ofI'
uliyno is een stadjeen bis- king van heteerste gedeelte der rNibelungen
schopszetelin de Italiaansche provincie Peru- (1842)''.Na zjn dood werd zjn romantisch
gia (Umbrië). Zj ligt in het bekoorljkeen heldendicht p'rristan's Aeltern (1857, in 20
vruchtbare dalder Topino en vormt het ver- zangenl''uitgegeven.- Zjn broeder Karel
eenigingspunt der w egen, die van Florence I'
ollen,geboren den 3denSeptember 1795,had
over Perugia,van Fano en van Ancona naar aanvankeljk een dergeljken levensloop,doch
Rome leiden.Zj heeftregelmatige straten en vestigde zich in 1818 a1sprivaatdocentteGiesaanzienljke gebouwen,zooals het paleisBar- zen. Hj dichtte staatkundige liederen, werd
nabôtden schouw burg,hetstadhuis meteene
verzameling antieke grafsteenen ,de hoofdkerk

deswege vervolgd,ging eerstnaar Jena,toen
naar Chur in Zwitserland en werd daarna
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aangesteld bj de universiteit te Basel.Toen is.Voortsschilderdehj:aFrederik 1 Barbahj op aandrang van Pruissen dezestad ver- rossa en Hendrik deLeeuw'' - pEenevrouw
laten moest,begafhj ziehin1824naarNo0rd- met een kind'', - nEene Madonna'', enz.
Amerika, vond er te New-Yoxk,Cambridge FpIJz heeft als profegsor van de Académie te
inchen reeds een aantal tlitmuntende leeren Lexinyton een werkkring als leeraar in Mi
het Romelnsche regt en in de Duitsche taal- lingen gevormd.

en letterkunde)en verloor het leven bj het
verbranden van eene stoomboot, waarmede
hj den 13den Januarj 1831 van New-York
naarBqston vertrokken was.
Folllotde Crenneville (Franz,graat
),
een oostenrjksch luitenant-veldmaarschalk en
eerste adjudant-generaal van den Keizer en
van het leger, de telg van een Oud-adelljk
geslacht,werd geborenteOedenburgdenzzsten
Maart1815,ontving zjne opleiding aan eene
militaire schoolen later aanhetinstittlutvoor
Marine te Venetië. Reeds in 1831 werd hj
ondexoëcier bj het coxpsKeizerljkeJagers,
en in 1837 was hj kapitein.In 1841 werd
hj tevens dienstdoend kamerheer bj keizer
I'
erdinand,terwjlhj opklom t0tkolonel.In
1848,van de kam erheerbetrekking ontheven,
werd hj kommandant van een bataljon grenadiers, waarmede hj in 1849 den veldtogt
tegen Piémont bjwoonde.In 1850t0tgeneraal-majoorbevorderd,ging hjin1855,belast
met eene diplomatischezending,naarParjs,
en nam vervolgens het Opperbevel Op zich
OV0r de Oostenrjksche t
roepen in Parma.In
1857 werd hj luitenant-veldmaarschalkt en
streed in 1859 tegen de Piémontézen en
Franschen.

Folz (Hans), een ot
ld-bt
litsche meesterzanger,dieOmstreekshetjaar1450 teW orms
geboren w erd en van 1480 t0t 1490 barbier

was te Ni
irnberg.Hjschreefeen grootaantalgediehten,diegedeelteljk in deverzamelingvanpFastnachtsspiele(1853,3d1n)''vanA.
Kelleropgenomenzjn.Devoortbrengselenvan
I'
olz zjn van onbeschaafdheid en onkiesheid
nietvrj te pleiten.
Fom ahaut Of Fomalta'
ad (M0nd van den
Viseh) is de naam eener ster van de eerste
groottein den mond van den Zuidervisch.Zj

verheftzichslechtsweinigbovenonzenhorizon,

waar men haaropsporen kan dooreeneljn,

die door W ega in de Lier en Altair in den
Arend loopty naar den horizon te verlengen.

Nabi
j deze,letsOosteljker,bevindtzich F0mahatlt.

Fondam ent, zie I'
ondlring.
Fondéring, afkomstig van hetFransche

woordfonder(bouwen),noemtmeneenkunstmatigengrondslagOfbodem ,waaropgebouwenj
bruggen,viaducten)sluizen,enz.worden 0p-

getrokken.Zj dientom aan zoodanigkunst-

werk de behoorljke vastheid te qeven. In

twee gevallen kan zj dus Onnoodlg wezen:
vooreerstwanneerdenatutlrljkebodem ,z00-

Foltz (Philipp). een uitstekend Duitsch als met steen- en kiezelgrond het gevalis,

s
childer, geboren te Bingen den llden Mei zöövastgeoordeeld wordt,dathj hetdaarop
1805,bezochthetgymnaslum te Mainz,maar te stichten gebotlw gemakkeljk kan dragen,
wjdde zich weldra aan dekunst.Na grondig - en in de tweedeplaats,wanneerhetyeouw zôö ligt is, dat het geene fondérlng
onderrigtte hebben ontvanren van zjnkunst- b
behoeft.
Op vast zand,0P zmivere leem-en
chen en werkte er Onder de leiding van Cor- kleigronden zal m en voor ligte gebouw en
xdl1.
: aan de fresco's der Glyptotheek.Later geene fondéring noodig hebben,mits de fon-

lievenden vader,ging hj ln 1825 naarMiin-

schilderde hj metRchilehen eenigetafereelen deringssleuven met zorg worden uitgegraven
uit de geschiedenis van Bejeren, alsmede en de grond,waarop men dellmutlrwlldoen
een aantalallegorische figuren.Tn hetnietlw e

kasteelversierde hj,bjgestaan door W ill
telm

verrjzen,nietworde omgeroerd.W ensehtmen

o? mindere diepte methetmetselwerk tebe-

r1 #- .
scA-ï//? de studeerkam er des Konings glnnen, dan worden die sleuven o0k w e1
m et 23voorstellingen uitdeballaden endram a's geslem pt,datism et w it zand en wateraan.

van Scltlller, waarna hj alleen de eetkamer gevuld? hetwelk bj bezinking en bezakking
der Koninjin beschilderde met 32 tafereelen een vrj vasten grondslag oplevert.Toch zal
uit de gedlchten van Bikryer.T0t zjne eerste m en op een zandgrond voor zware gebouwen
en beste stukken behooren pEene Soeliotische t0t fondéring een llouten vloer op liggend
vrouw , de w achthoudend'' - rDe herderin, roosterwerk moeten stellen.Onmisbaariseene
op den jongen wachtend'')- en rGrieksche ktm stm atige fondéring op wel- of loopzand,
vrouwen, gewonden verplegend op het slag- alsmede op losse klei-,veen-enderriegronden.

veld-''In 1837 ginghj naarRome,waarhj Zj bestaat er uit in den grond geheidepalen,
eene rlleiligefam ilie''schilderde,alsmede den
XGraafvan Habsburg''
,en pDesSangersFluch

door een roosterw erk vereenigd, of o0k uit
eene beton-fondéring, - deze laatste bepaal-

(naarUhlandtb'twelklaatstestuk vool
-hetmu- deljk Op plaatsen) waar het afdammen en
séum te Ket
llen werd aangekocht. In 1839 drooghouden van den grondslag moejeljkkeerdehj naarDuitschlandtertlgenschilderde heden oplevert.
Tusschen de fondôring en denbeganen grond
veldslagen, jagten en eene rBedevaart in het

gebergte''.faterversierdehjdebadkamervan komt alsdan het fondament, hetwelk, met
koning M aœimiliaan 11,en tooide het paleis

zorg gemetseld, eene meerdere breedte (emSchönbornmetoverleveringenuitdeRjnstreek, pâtement) moet hebben dan de daarop te
terwjl hj er de plafondsOpluisterde metde plaatsen muur. Die m eerdere breedte w ordt
4 tjden van den dag en metde goden van door versnjdingen van een halven steen verGriekenland, aan de menschen mededeelend
wat goed en schoon,aangenaam en streelend

smald.D e breedte der fondam entsleuven moet

zoodanig zi
jn) dat de metselaars zich aan
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weêrszjden van den muur vrjeljk kunnen geschiedkundigeherinneringenverbonden.Diir
bewegen. Neemt het fondament Op aanmer- overleden Philippus IV en Hendrik III,en
keljkediepteeenaanvang,zookan meneene Lodetvqk XIIIaanschouwdeerhetlevenslieht,
aanmerkeljkebesparingaanbrenyendoorbogen In de lide eituw woollde er Cltristina van
op pjlers,penanten ofondarheldeklippen te Zttletfda,die in de Galerie des Cerfs M ûnaldeplaatsen. De gedaante en dikte dezer welven zc/
lïlietterdoodbrengen(10November1G57).
isverschillend.In e1k gevalzorgë men inzot't- Onder Lodel
mj
,k XIF'hield er Madame de
derheid dat de hoekpeuanten bestand zi
J'n Atlzlfedylzz,- onder Lodetcl
jk XV madame
tegen de zjdel
ingsche drukking der boqen; Dubarrillaarvërbljf.Hierdeedin1814Napom ellkan ze daartoe van contretbrten voorzlen. Jetlo
î Iafstaud val
zdentl.oon,waarna l1j het
ls eene kunstmatige tbndéring Onnoodig) den zosten M aart 1815 weder betrok. Men
dan legt men de eerste steenlaag in zand, vindter eene bibliutheek van 30000 deelen.

waarop de volgende - bj werken,dieuiet
aan waterblootgesteld zjn - in basterdtras
worden gemetseld. De dagzjden van het
metselwerk worden bj elke alkewerkteverBnjding met dezelfde specie met de kwast
volgestreken. Bevindt zich het tbndament op
zjue hoogte en is de specie genoegzaam versteend,zoo kan m en de sleuven aanvullen.

Bj hetgebruikvan houtvool'detblzdérnig)
nameljkheipalen,roosterwerkellz.,zorgemen,
dat dit alles beneden het laagste zomerpeil

Fontan (LouisMarie),een Fransch dagblad- en tooneelschrjver)geboren teLorient
den
r 1801!ollderscheidde zich
door4den Decembe
.

zjne hettige oppositietegen de regéring
derBouk.
bons.Eerstwashj ambtenaarbjde
Marine,en later werd hj te Parjs medearbeider aan het rAlbum''en de prrablettes''.
Zjn vlugschrit rLe mouton enragé'' bragt
hem in aanralking met de policie.W èlnam
hjeerstdewjk)doch wcldraleverdehjzich
vrjwillig in hare handen en smachttein de
gevangenist0taan deJulj-revolutie.Na dien
tjd wjddehjzichaan dentooneel-arbeid,en
zjl
lo pGilette de Narbonne''gafhem Onder
de tooneeldichters eene eervolle plaats. Hj

bljve; dan alleen verkrjgt het hout eene
geljkmatige vochtigheid, die onmisbaar is
voorzjne duurzaamheid.In sommigestreken
van 0ns Vaderland - vooralin deZaanstrUek
enbjAmsterdam - veroorzaaktdetbndéring overloed den loden october 1839.

wegens den slappen bodem grootekosten.Om
Fontana is de geslachtsnaam van Ondermet het o0g op de lbndériug den grond te scheidene Italiaansche ktmstenaal.s,De m eestonderzoeken, bedient men zich van een '
tisi- beroemde van hen is de bouwm eestcrDomeïet
vïfzer ofproetLtany,eenerondejzerenstaaf Zco I'ontana, geboren te Mili aan hetmeer
ter lengte van ongeveer 4 Ned.e1,o11liever, van Lugano in 1543.Op zojarigen leettjd

bj den aanleg van zware gebouwen)van ging hj naar Rome, waar hj de kunstgede grondboor.
wrodltenvan oudeen nieuwemeestersvljtig
Fondsey,zie Staatsscltuldeu.
bestudeerde.Daarnawerdhjarchitectindienst

Fontainebleau eene stad en arrondisse- van den cardinaal di Abzldllfp en zag zich
ments-hoûfdplaatsin hetFranschedepartement belast met het bouwen van eene kapèlin de
Seine-Marne)8 geogr.mjlten zuid-zuidoosten kerk van Sta Maria M aggiore en van een

van Parjs, aan den spoorweg naar Lyon en paleis. Eiudeljk ontbrak het den cardinaal
aalz geld, en de opbouw z0u gestaakt zjn,
zoo I'œttana niet uit eigene middelen in het
noodige voorzien had. Toen zjn begunstiger
echter onder den naam van Siœt'tts V den
met den wjn- en ooftbouw bezig houden. Pauseljken stoelverwierf,zagdebouwmeester
Tot de tkaaje gebouwen behoûren er het zich voor zjne hulpvaardigheid l-aimschoots
stadhuis en het paleis van justitie.Merkwaar- beloond. Toen werd helil dtl stichting opgedig is er vooral het vorsteljk slot met een dragen van het Lateraan-paleis en van de
bosch, dat op eene uitgestrektheid van 3 EE) zj-gaanderj der Basilic'
a,van hetnieuwere
geogr.mjl de schilderachtigste partjell aan- gedeeltevan hetVaticaan,waarzichdewoonnietver van deSeine,isdezetelvan eeneregtbank van eersten aanleg, van eene Kamer
van landbouw ,van eene tuinbotlw verteniging
enz.,en telt 13000 inwoners,die zich vooral

biedt. Het kasteel, dûor 3 tuinen omgeven,
is reeds vöôr de lzde eeuw gebouwd.Lodel01â.*k VII en Pltilipp'
'
us xl.sw'
?4df,
lfd hielden or
hun verbljt'
.Iletwerd doorLodewî
jk vergroot en door I'
rans T, die er in 1539 Karel

vertrekken van den Paus bevinden, van de
Vatieaansche bibliotheek, van een gedeelte

plunderd was, legde Napoleon I zesm illioen

nog 3 anderc obellskeu ûp hunnevoetstukken

vanhetQllirinaal-paleis,vandegrootetbntein
te Termini enz. Hj was een navolger van
M icltele Hzwelo? zoûdat hj de bevalligheid
'
f
'ropeeneweelderigewjzeontving,vernieuwd mistderVenetiaanschebouwmeestersvan zjn
en verfrM id.Bjna alzjne opvolgershebben tjdtterwjldaarentegen zjnegebouwen zich
zich bejverd,den luistervan ditgebouw te kenm erkendool'grootschheidvanaanleg.voorts
vergrûoten; H endrik IV besteedde daaraan moest hj Op bevel van den Paus de grûote
ongeveer zi/z millioen francs. Het vertegen- obelisk,die ondtlrpuin bedolven was,op het
woordigttrûuwensookdenstjlvanalleeeuwen. plein vöör de St. Pieterskerk oprigten, Nadat het gedurende de groote Revolutie ge- 'tgeen in 1586 yeschiedde.Later heett hj
geplaatst, en de wjze,waarop hj de groote
zooveel aan hetmeublement.Lodewî
jk T/
zili
zd obelisk behandeld hadt beschreef hj in zjn
deed de schilderstukken wederin orde bren- werkje pDelmodo tentlto neltrasportarel'
obefkancs ten koste aan zjne hcrstelling en even

gen en de vertrekken restaurérenindensmaak
derlGdeecuw.- 00lkzjlaalldatgebouw vele

lisco Vaticano e delle fabbriche di Sistû V

(1590)''.0ol
k Older Clemeus VIII voltooide
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jjP
**onderscheidene gebouwen?totdatmen hem algemeen opzien baarde. Bj het ui
tbarsten
beschuldigde van verduisterlng van gelden, derRevolutlewashjmede-arbeideraanandervoorde openbaredienstbestemd.Hj ontving scheidene dagbladen, bjvoorbeeld aan den
zjn ontslag en werd t0t ingenieurbenoemd rMercure Français'' en den rModérateur''.

te Napels.Hier bouwde hj kanalen,wegen
en een paleis, Ontwierp er hetplan t0tden
aanleg een'
erhaven,enoverleedin1607.- Zjn
broeder Gv
ioranni(geboren it
z1540,overleden

T0tzjnefraaistestukkenvan dientjd rekent

men een adres ten gunste der stad Lyon,
overgereikt aan de Nationale Conventie op
den zosten December 1793,alsmede eene 10fill1614)was ongemeen ervaren in de water- rede op W ashington.Na den 9den Thermidor
bouwkunde.Hj lsdestichtervan deFontana (1794)werd hj hoogleeraaraan de CentmxlPaola op den Janiculus te Rome.
school en in 1795 lid van hetInstituut.Na

Carlo Fpl
zïlzzc,geboren bj C0m0 in 1614, den 18denFructidorin denbangedaan,nam hj

een leerling van Bernini, was architect van

de vlugt naar Hamburg,en vervolgens naar

den Paus,deed velekerken verrjzen in den
smaak van zjnmeester,enoverleedin1714.ProsperoFpwft
wl.(geborenteBolognain1812)
heet
ï als schilder alleen wegenszjn coloriet
eenigen l0f verdiend. Hj overleed in 1597.
ZjnedochterLavinia (geboren in 1542,overleden in 1614) wordt alsschildereszeergeprezen. - Tegeljk met Prospero leefde te
Urbino de porselein-schilder Orazio FP4JJIJ.
Fontane (The0dor), een verdiensteljk

Londen,waarhjin Ckateaubriandeenbelang-

3ostenDecember1819,wasaanvankeljkwerkzaam in eene apotheek,doch begafzich vervolgensnaarBerljn,Om zichaanletterkundige
werkzaamheden te wjden, en keerde toen
naar zjn vaderland terug. Hj onderscheidt
zich door eene levendigebehandelingvan zjn
onderwerp, en schreef, pMënner und Helden
(1850)'' - pvo11 der schönen Rosamunde
(1850,2deuitgavel''
,- pGedichte(1851)''en rEin Sommer in London (1854):'.Zjn

de algemeene bewondering door de vaardip

Duitsch dichter, geboren te Neuruppin den

Dichteralbum'' beleefde in 1858 eene 4de
uitgave.
Fontanél noemt men eene kunstmatig gevormde, etterdragende, open gehoudene opening in de huid,w elke alsaieidend geneesmiddel moet dienen.Hiertoe maakt men door
middelvan een blaartrekkenden pleister,van

een bjtmiddel,een mesot'een gloejend jzer
eene w onde in de huid,w aarna men dezewederom m et een blaartrekkenden pleister,m et
garouzalf,m etpapiervanAlbespeyresenz.open
houdt. Men legt er voorts een hechtpleister
over en verbindthaar eenmaaldaags.Veelal
wordt een fbntanél op den arm geplaatst.In

vroegeren tjd maakte men veel gebruik van
de fontanél, doch de hedendaagsche physiologen beweren,dat zj in de meeste gevallen
nutteloos en dikwjls zeer schadeljk is.-

Dennaam vanfontanllgeeftmen oOk aan de

stellenden vriend vond.Na den 18denBrumaire

keerdehj naarzjn vaderland terug en werd

ereerst1id en in 1804 voorzittervan hetW et-

gevend Ligchaam.Tevensschreefhjwederin

verschillende dagbladen,werd op nieuw opgenomen in hetInstituutenzagzichbenoemdtot

grootmeesterderUniversiteit.Hjheefteehter
wegens de tallooze hindernisseny waarmede

hj tekampen had,weinig voorhetvolksonderwjs kunnen doen.Daarentegen wektehj
heid, waarmede hj op eene welsprekende
wjze den Keizer wist te prjzen zondert0t
laFe vlejerj te vervallen.Schitterend isin
dit opzigt de rede, door hem als voorzitter
van het W etgevendLigchaam bj dekrooning
van Napoleon gehouden. De Republikeinsche

partj k0n hem echternooitvergeven,dathj
de burgers van Frankrjk reeds onder het
consulaatmetdenn=m vanonderdanen(sujets)
bestempeld had.ln 1810werdhj 1idvan den
Senaat,waar hj wederom gelegenheid had,
zjnegaven alsredenaarten toon tespreiden.
O0k bj de Restauratiebehield hj zjnewaardigheden,ja,Lodewi;kX VIII benoemdehem
t0t pair,t0tmarkiesen latert0tvice-president
der Académie.Hj werd voortspresidentvan
de psociété des bonnes lettres'',die zich ten
doel stelde,de verspreiding van vrjzinnige
denkbeelden tegen te werken. Hj overleed
den 17tlen Maart1821.Zjn gedicht:pLaGrèce
sauvée'' bleef onvoltooid. Doch zjne gezamenljke werken zjn in 1837in 2 deelendoor
Sainte-lenreuitgegeven.
Fontanges (Marie Angélique de Scoraille
de Roussille, hertogin de), de maîtres van
Lodewj;k XIV,geboren in 1661,wasdetelg
van een aanzienljk maar verarmd geslachten
werd op haar 17de Jaar a1s hdfdame bj de
Koningin-Moedergeplaatst.Zjschitterdemeer

weeke plaatsen van het hoofd van hetpasgeboren kind, waar de schedelnaden zich door schoonhei
d dan doorqaven desgeestes,
vereenigen. Men onderscheidt de voorste of doch Lodewi
jk begon delulmen van madame
yroote en de achterste of kl
einefontanll,en de Montespan moede te worden. 'sKonings

hartstogt maakte zj dienstbaar aan haren
2 zjifontanellen.
Fontanes(Louis,markiesde),eenFransch hoogmoed en harespilzucht.Schatten strooide
diehter en staatsman, geboren te Niortden zj uit en tevenswerd zj detoongeefsterop
Gden M aart 1757 en afstam mende van eene het gebied der mode,terwjlzj de gunstdes
oude Protestantsche familie in Languedoc, Vorsten voor hare gunstel
ingen in beslag
begaf zich na het voleindigen zjnerstudiën nam. Toen op eene Jagtpartj de wind haar
naar Parjsy Tvaar hj door zgne gedichten kapselin wanorde bragt,vlochtzjeenkrans
XLe cridesaon coeur (1778/'en pLeverger van bladeren om haar hoofd,en weldra was
(178$ en 1723)'',alsmede dooreene vertallng dit sieraad onder dennaam vanfontanges in

van Pope'
s rEssay on man'' en door pLe geheelEuropa in den smaak.DeKoning ver-

Jour des mortsdansune campagne''naar Geay hiefhaar t0t hertogin,maar zj had nietlang
VII.
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genotv3n hare zedeloozeweelde;zj overleed reikt, dwingt er een gedeelte der ltlcht,om
na hareblvalling op den 28stenJunj 1681. door CD naarden b01P te ontwjken.Hierhtdrukking in P z00 groot,
Fonteln.M:n heeftnatuurljkeen kunst- door wordtde luc,
matige fonteinen.W anneerhet water op een dat hetwaterdoor debuis.
F F meteen strM l
berg in den bodem zinkt, langs eene voor tevoorschjn komt.- Ietsandersisdeinterwater ondoordringbare laag afdaaltnaarzjn mittlrendeJozlfeizl (;g.2). Het water vloeit
voet, en hier eene naar boven gekeerde Ope- doordepjpen A B uitden bak C.
D,zoolang
ning vindt,dan rjsthieruit,ten gevolgeder de aan beide einden Opene buis 4P'zjnegedrukking van de waterkolom ,een w aterstraal meenschap bewaart met de bultenlucht. Is
om hoog. H ieraan geeft m en den naam van deze echterdoorhetstjgen van hetwaterin
fontein. Eene kunstmatige fontein verkrjgt den bak 3fJf verbroken dan duurthet uitm en door uit een hoogergeplaatstenvergader- vloejen slechts zôö lany totdat het verschi
l
bak yjpen of buizen naardezeofgeneplek v&n de drukking der bultenluchten de lucht
.

te lelden en ze hier eene opwaartsche rigting
te geven. Vult men dien bak metwateren

in p evenwigthoudtmaet de koloma Avaterb0ven Z?. Intusschen is in den bode:a van den

laat men dit door die pjpen ofbuizen naar

gemelde plek stroomen,dan zalzich ook hier
een opgespoten waterstraalvertoonen.Opsommige Geldersche buitenplaatsen heeft men de

beekjes op de heuvels zöô geleid,dat zj
in het dal fonteinen vormen.Beroemd zjn
voortsdegedeelteljk natuurljke,gedeeltelgk
kunstmatige waterwerken van hetkasteelvan
Versailles in Frankrjk,van het slot WilhelmBhöhebj Cassel,van deVilla-pallavidni
bj Genua,enz.
Merkwaardig is0t)natuurkundig gebied de
fcteln k)
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Fonteln is de naam van een deftig geslacht.Daartoe behooren:
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1701.Hj studeerdeteLeiden,legdezlchmet
jvert0eop deletteren,enwerdin1732leeraar
bj de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
en in 1739bjdievanden Toren en hetLam
te Amsterdam.Hj stondinvriendschappeljke
betrekking en onderhield briefwisseling met
de geleerdste mannen van zjn tjd, vermu ktezjneuitgebreideenkeurigebibliotheek
benevens eene aanzienljke geldsom aan het
seminarium der Doopsgezinden, en overleed
den 8sten Augustus 1788.

I'
reerk DirksFovfeïgz,een vljtig beoefenaar

der Friesche geschied- en oudheldkunde.Hj
Fig.1.Fontdn '
tlcn Héron.

w erd geboren te Harlingen den 3lstenD ecem-

ber 1777.Schoon voor den handeloygeleid,
gesteld.
lDezeberustopdedrukkingvanzaâm- wjddehj zjne vrjeuren aandestudle,vergeperste lucht.Het water,datdoordelangste zamelde vele merkwaardige stukken t0t 0p;er 3 buizen uit den bak A den bak N be- heldering dergeschiedenisvan Friesland,was
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een deroyrigtersvanhetFrieschGenootschap,
zag zich ln 1829benoemd t0t lid vandeMaatschappj van Letterkunde te Leiden,en overleed den 28sten Febrtl
arj 1843,eenehoogst
belangrjke boekerjnalatende.
Fonteyn (Bernardus), een Amsterdamsch
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zjn Vormogen en betrad ill 1744 ill de r0l
Van Othello met veel bjval het tooneel.In
1747 nam hj hetbestuur op zich van den
Haymarket-schouwburg,schreefbljspelen,en
wist op het tooneel de houding en gebaren
van levende nohbiliteiten z00 trelend na te

geneesheer uit de 17de eeuw ,heeftzich be- bootsen,datzjnschouwburg op lastderp0kend gemaakt door eenige dramatische stuk- licie gesloten werd.Na 1752 speeldehj bj
ken, zooals: pMr. Sullemans soete vriagi afwisseling te Londen en te Dublin.Hoewel
(1633)''1- rrranquillide Mont(1633)''1- hi
j een been verloor bleef hj tooneelgpeler
Fortunatusbeursen wenschhoedt(1643):',
en schiep rollen, die voor hem-zelven het
'
Fortunatussoonen 0p-enonderga,ng
h(1643), meestgeschiktwaren.Diep gekrenktoverden
en rRomiliusen Pelagia (1644),.
laster van een ontslagen dienstknecht,wilde

Fontenay.Er zi
ln 34 plaatsen in Frank- hj naar het zuiden van Frankrjk xeizen,
rjk,welkedezennaam dragen.Debelangrjkste doch overleed te Dover den zlsten October
is I'
ontenay-le-cœnte,gedurende degroote 0m- 1777.Vele koddige anecdoten van hem zjn
wenteling I'
ontenœy-le-penple genoemd.Zj is geboektin de rMemoirsofSamuelFoote''van
tegenwoordig eene arrondlssementshoofdplaats Clarke. Zjne verzamelde dramatische werin het departement Vendée,verheft zich am- ken zjn meerdan eenmaaluitgegeven,doch
qhitheaters-gewjs op de beide oeversvan de van zjne stukken is alleen r'l'he mayor of
rlvier Vende'e,heefteenige merkwaardige ge- Garrat''op hetreqertoi
regebleven.
bouwen en telt ruim 8000 inwoners. 00k
Foppe (Hendrlk Johannes), een Nedervindt ::en ereenEr
gede
nkt
ee
terrj
ee
rehvan
is
ee
nken
belang
ke
an- landsch dichter, geboren te Amsterdam in
generaal Belliard.
1796en voordenwjnhandelopgeleid,leverde
del,vooralin wjn.
bj herhaling bltjken van zjne diehterljke
Fontenelle (Bernard le Bovier,te voren gaven.fn 1824 gafhj een dichtbundeluit,
Bouvier),een verbiensteljk Fransch schrjver, getiteld: pErnst en Boel-t'' en bj overleed
geboren te Rouen den llden Februarj 1657, reeds den 8sten Maart 1826.Van hem is het
was een neef van Corneille en studeerde op bekende w iegelied; D't'W ordt duister, mjn
de Jezuïetenschool zjner geboortestad zöo' Roosjen''
)enz.
jverig,dathj op l3larigen leeftjdreeds een
Foppens (JohannesFranciscus),een NeAcade
'mischen prp
-sverwierfvooxeen Latjnjch derlandsch geleerde, geboren te Brussel in
gedieht.op l6-jarigen Ouderdom hadhj ztl
-ne 1689,was hoogleeraarin de wjsbegeertete
regtsgeleerde studien voleindigd,doch na het Leuven, kannnnik te Brugge en aartsdiaken
verliezen van zjn eersteproce
'sbegafhjzich te Mechelen. Hj leverde eene voortzetting
naarParjs,om erzich aan deletterkundete der letterkundige geschiedenis van I'raleri'tu
wjden.Hierdoor verkreeg hj roem en geld, zzl#rdtT.
:,wienswerk hjmetdatvanLeAir:
werd lid van verschillende geleerde genoot- en van S'
t
ceertinsin hetzjneopnam ,waarna
schappen en bekleedde van 1699 t0t 1741 de hj aan hetgeheelden titelschonk van gBibetrekking van vasten secxetaxisdexAcadémie bli
otheca Belçica (1739,2 dln)''.Hierin zjn
van W etenschappen,nadathj dewaardigheid vele levensberlgten van geleez'den verzameld,
van voorzitterhad van dehandgewezen.Hj zoodat het voor onze letterktlndige geschieoverleed in hoogen ouderdûm te Parjs den denissteedsbelangrjk bljtt.Vbortsbezorgdc
gden Januaxj 1757,totdeomstandersoq kal- hg eene verbeterde uitgavevan rMiraeiopep
men toon de woorden rigtende:rMesamls,je diplomatica ethistoxica(1723en later,4dln)''
,
sens une certaine diëctllté d'être''.Zjne tal- en schreefeene rBatavia sacra'' alsmedeeene
rjke geschriften: in zjn tjd bewondexd en geschiedenis der bisdomm en van Antw erpen
bewierookt, zjn thans meerendeelsvergeten. en '
sHertogenbosch.Hj overleed den 16den
jjP
** dichtte eenige opera's, zooals: mpsyche'' Jtllj 1761.
en rBellérophon'', - het herderspel mEndyForbach , eene arrondissements-hoofdstad
mion'')- en eenigetreurspelen,zooals rB1'u- in Duitsch Lotharingen, w as t0t in de helft
tus''1 11Aspar., en rTdalia?,, benevens eenige van 1870 de hoofdplaats Van e011 canton ill
bljspelen,fabels en herdexsdichten.Van zjne he
t Fransche departement de la Moselle.
proza-werken vermelden wj:pLettresdt
lche- ligtaan eenezj-rivierderRosselleenaandZj
en
valiex d'Her**'',- XDialoguesdesMgrts''1- spoorweg van Sr rbriicken naar Metz en te
lt

en zjn veelgelezene rEntretienssurla pluralité des mondes (1686,en laterbjherhalingl''.Belanr jk isn0g altjd zjnerllistoire
du théâtre fkançaisjusqu'à PierreCorneille''
en groote lofwordttoegekend aan zjneredactle van de rMémoires de l'Académie des
Sciences''en aan zjnemEloges''vangestorven
leden.Zjne rouevres complètes''zjn meermalen nitgegeven.
Foote (Samuël),alsEngelschbljspeldichter

bjna 6000 inwoners.In hare nabjheid zjn
rjke steenkolenmjnen. Het arrondissement
Forbaa heeftop ruim 13 (
a geogr.mjlbjna
66000 zielen.
Forbeesn (Ed
deward), een Engelsch natuurkundige
grondlegger der zoögeologie,
geboren denlodenFebruarj1815 Opheteiland
Man,werd eerstt0t geesteljke en daarna t0t
kunstenaar bestemd, maar begaf zich naar
Edinburgh, waax hj
)
' zie,
h a1s student in de
demoderneAristokhanes',genaamd,geborenin geneeskunde liet inschrjven,terwtjlhtlzieh
1719 te Truro in Cornwallis,wjdde zich te met allen jver wjdde aan de natuurkundige
Londen Mn de regtsgeleerdheid, verkwistte

wetenschap. Op een togt naar Noorwegen
11*
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in 1833 deed hj waarnemingen omtrent de werd lid derAcadémiete Parjsen directeur
gletschers en maakte ze openbaar in zjnr der kunstverzamelingen des Konings, bragt
DNotesofa naturalhistory tour in Norway''. in 1815 deOverbljfselen in ordevanhetdoor
Na een bezoek aan de Middellandsehe Zee deGeal
liëerden geledigdeMuséum ,volbragtin
schreefhj zjne verhandelinq polz the mOl- 1817 eene reis in Griekenland, Syri: en
lusca Of Algiers and Bougla'', w aarop de Egypte, en zag zich in 1821 belastm et het
XMalacologiaMonensis''volgde,nameljk eene oppertoezigt op al de ktlnstgewrochten in de
beschrjving der weekdieren die zich in de departementen.Daarna ordendehj hetNatiowaterçn van het eiland Man bevinden.Uitge- naal muséum voor stukken van Fransche
breider is zjn boek:pHistory oftheBritish kunstenaars in hetLuxembourg benevens het
starfshes (1841)''met doorhem zelven ver- muséum teVersailles,en overleedteParjsden
vaardigde afbeeldingen. Hj was de eexste, 23sten Februarj 1841.Van hem ishetzang4ie op aanmerkeljke diepten der zee het spel rsterne ou le voyage sentimental'' sleepnet gebruikte, en hierdoor kwam men deromanpcharlesBari
more(1810,4deuitgave
t0t de wetenschap, datmen in zee evenzeer 1823)'',- pvoyage dansle Levanten 1817
op verschillendedieptenonderscheidenegordels et 1818 (1819)'',- rsouvenirs de la Sicile
Van planten en dieren vindt,als te lande OP (
8n23)
':-eesnchpiUn
mo
isàve
nisne(
1824-1825'').
V1a
z'
jn
lder
jen
noeme
wj:
onderscheidene hoogten. In .1841 begat'hj '
pDe ver:e
.., en de overing van hetAlhambra'',- pDe dood van
zich naar de kust van lfleln-kkzl
vruchtdu rvan waszjn pReporton the m0l koning Andréas van Hongarje'',- plletinlusca and radiata of the Aegean Sea'' als- wendige van hetkloosterAlcobassa in Portumede hetdoorhem en zjn reisgenoot Spratt qal
''' - nDe n0n in den kerkerderInquisiopgestelde wexk, pTravels in Lycia,Milyas tle,,, - en rDe doo(.t vau plinius bp de
and the Cibyratis (1847,2 dln)''.Gedurende uitbarsting van den Versuvius''.
zjne afwezigheid was hj t0t hoogleeraarin
Forcade-Laroquette (Jean LouisVictor
de kruidkunde aan Kings-college benoemd, Adolphe de),een Fransch inancier en een
en weldra werd hj hoogleeraarln denatuur- halfbroeder van den m aarschalk Saint-uirnaud,
ljke historie aan de Koninkljkemjnschool, werd geboren te Parjs Omstreeks hetJaar
en in 1846 palaeontoloog bj hetGeologisch 1820, studeerde aldaar in de regten en werd
Muséum te Londen.Hj wasde zielvan het e1
*in 1841 advocaatbj hetgeregtshof.Hj
geûlogisch onderzoek van Engelands bodem, verwierfweldra een grootepractjk,zag zich
dat onder de leiding van de !t:WJCJ,: plaats in 1846 door de Universiteit te Parjs t0t
had, en schreef in de daarbj behoorende doctor in de regten benoem d,en een KeizerDMemoirs''uitmuntendeverhandelingenoverde ljk decreet schonk hem in 1852 de betrekiora en fauna der Bdtsche Eilanden.Daaren- king van requestmeester btj den Staatsraad
boven vervaardigde hj eene geologische en en daarna die vanregéringscommissarisbj de
palaeontologische kaart van Groot-Brittanje sedie voor administratieve kwestiën.In 1857
en van de geheele aarde. Eene pzoology of werd hj diredeur-generaal der Keizerljke
.

.

the European Seas''verscheen eerst na zjn
dood.Nadat hj in 1852 tot presidentvan het
Geologisch Genootschap te Londen gekozen
was, zag hj zieh benoemd t0t hoûgleeraar
in de natuurljke historieaan deuniversiteit
te Edinburgh,alwaar hj den 18denNovember 1854 overleed.
Voorts vermelden wi
j n0g James .ptz':ï#
I'orbes,geboren te Edinburgh den zostenApril
1809, hoogleeraar in de natuurkunde aldaar,

die'zich bekend gemaakt heeft dool'zjne
studiën Over de gletschervorming, medegedeeld in zjne pTravels trough the Alps of
Savoy (1843)''- pNorwayanditsglaciers''
,en ppapersonthetheoryofglaciers(1859)''alsmede door zjne pExperimentson thetemperatureoftheearth (1846)''.Hj overleed te
Edinburgh in Januarj 1869.

bosschen en 2 Jaar later van de douanen en

indirede belastingen m et den titelvan buitengewoon requestmeester en staatsraad.In 1860

(mtving hj de portefeuille van Financiën en

gedroeg zich a1s een werktuig des Keizers,
om mlsbruik te maken van het crediet, ten

einde geld te verkrjgent zoodat de vlottende

staatsschuld spoedig tot eene hoogte klom ,
die zelfs voor Napoleon schrikbarend begon te

worden. Toen Fonld hierover reraadpleegd
werd, vermaande deze den K elzer ernstig ,
Om hetbuitengewoonen supylementaircrediet
niet langer te laten misbrtuken en over de
gelden der schatkistniette beschikken zonder
goedkeuring derKamers.Dientengevolge werd

Foreade-Laroqnette in 1861 t0t senator en

I'
ould t0t mlnister van Financiën benoem d.
Aan den nieuw en senator werden nu belang-

Forbln (Louis NicolasPhilippe Auruste, rjke zendinyen opgedragen,zooals in 1863

graaf de),een Fransch schrjveren schllder, naar Alyêriè,en daarna nam hj zitting a1s
geboren den 19den Angustus 1177 op het vice-presldent van den Staatsraad. In 1867
kasteel La Roque d'Antheron in hetdeparte- zag hj zich in het ministêrie Roltlter belast
ment Bouches du Rhône, werd gedwongen met de portefeuille van Landbouw ,Openbare
om dienst te doen bj denationalegardeen W erken en Handel, en in deze betrekking
nam deelaan debelegeringvan Toulon.Daarna opende hj eene internationale tentoonstelling

oefende hj zich te ParjsonderDanid in de
schilderkunst, diende daarna bj de cavalerie
en ging naarIàlië.Nazjnterugkeerwoonde
hj onderscheideneveldtogten bj,wjddezich

voor zeevaart en visseherj te Havre (1868).
LaterontvinghjdeportefellillevanBinnenlandscheZaken,en menverwachttevanhem - doch

tevergeefs- meervrjzinnigebepalingen0m-

van 1.809 tût 1814 te Rome aan de kunst, trentdedrukpersenverbeteringvandewetopde
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verkiezingen. In 1869 nam hj met zjne
ambtgenooten zjn Ontslag!doch behield bj
de Kabinetsverandering zt
lne portefeuille.In
gemeldjaargafhjinhetWetgevendLichaam
bljken? dat hj zich voegen z0u naar eene
meer llberale politiek; doch toen Ollirier in
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te Husum den zssten Julg 1794 en sedert
1835 hoogleeraarin dedelfstofkundeteKopen-

hagen,schreef onderanderen:rKristallf
yraphie (1833)'', pDenmarks geognostlske
Forhold(1835)'',- en rBidragtilSkildringen
ofDenmarksgeographiskeForhold(1837)''
,en overleed den 13den December 1865.
Forckenbeck (Max von),een uitstekend
lid der Nationaal-liberale partj in Pruissen
en vele Jaren voorzitter van hetHuis van

Januarj 1870 een nieuw Kabinet vormde,
keerde hj t0t het ambtelooze leven tert
lg.
Bj den valvan hettweedeKeizerrjk werd
ballingschap zjn 10t,ja,er werd zelfseen
bevel uitgevaardigd om hem in hechteniste Afgevaardigden aldaar,werd geboren teMiinnesaen en Yvegens zjn vroegerfnancieelbe- ster den zlsten October 1821,bezocht er het
heert0tverantTvoording te roepen.

gymnasium ,stlldeerde van 1839 t0t1842 eerst

Forcellini(Egidio),een uitstekend ïtali- te Gieszen en daarna te Berljn in deregten,
aanschletterkundige,geborenden25stenAurus- en werd daarna geplaatstbj deregtbank te
tus 1688 te Fener 0y hetgebied vanTrevlso, Glogau.Tn 1848 washj voorzittervan eene
bezocht het seminarlum te Padua en maakte democratiseh-constitutionéle vereeniging,enna

weldra zulkegoedevorderingen,datzjnleer- de ontbinding der Nationale Vergadering in
meesterI'
aceiolati(ziealdaar)hem metlexico- 1849 kwam hj als voorzittermqn hethoofd
graphischen arbeid belastte.Nadat hj van der liberale kiescommissie in Silezië.op uit1715 tot 1718 eene revisie van het woorden-

noodiging van het ministèrie Mant-felver-

boek van Calepinltsvoltooid had, vatte hj trok hj alsadvocaaten notarisnaarMohrunhet voornemen op,om een volledig woorden- gen in Oost-pruissen, was er velejaren 1id
boek der Latjnsche taal te bewerken.Hj van den gemeenteraad en w erd er in 1858
maakte daarmede een aanvang in 1718 en

tot lid van hetHuisvan Afgevaardigden ge-

voleindigde, met hulp van Faeclolati,zjne
taak in 1753.Het herzien en overschrjven
vereischte n0g 8 Jaar,zoodat aan ditreuzenwerk 43Jaren besteed werden.Foreellinizag

kozen.Hj bleef na dien tjd voorverschillende kiesdistricten die betrekking bekleeden.
DesgeljkswerdhjlidvandenDuitschenRjksdag en van hetTolparlem ent.In 1861 hielp

het woordenboek niet geheel gedrukt,m aar

hj de Duitsche rFortschriftspartei'',in 1866
overleed te Padua den 4den April1768.Hj de Nationaal-liberalepartjvormen,en sedert
was van 1724 t0t 1731 rector van het semi- laatstgenoemd Jaar ishj voorzittervan het

narium van Ceneda en later t0t 1853 biecht- Huis van Afgevaardigden. Inzonderheid worvader in het Seminarium te Padua geweest. den zjne rapporten geroenad, die hj a1slid
Zi
jn ,1Totiuslatinitatis lexicon (1771,4dlnl'' Van com missiën heeft uitgebragt, en Op den
is de grondslag gew orden van alle latere Duitschen Rjksdag heefthj zich voorallaten
Latjnsche woordenboeken.Bj detweedeuit- hooren over de m ilitaire regeling en Over de
gave (1805)werd een suplementuitdenala- schulden Van den Bond.In 1872 is hj t0t
tenschap van Cognolato en in 1816 een rAp- opperburgemeester van Breslau benoemd,en
POSQiXI'van Furlanettogevoegd.w elke laatste in Februarj 1874gekozen t0tvoorzittervan

eeneverbeterdeluitgavevan hetgeheelewerk den Duitschen Rjksdag.
bezorgde(1828- 1831,4dln).In Duitschland, Foreest is de geslachtsnaam eener aanEngeland,en Italië(1859en 1860)zjn later zienljke Noord-llollandsche familie.Daartoe
andere, vermeerderde uitgaven van datlexi- behooren:
con verschenen.

I'oreest, een Nederlandsch

Forchham m er (PeterW ilhelm),eenver- staatsman. Ht9werd geboren te Alkmaar in
diensteljk oudheidkundiqe,geboren teHusum 1519, studeerde te Leuven, werd secretaris
in 1803,studeerde te Klelln de wjsbegeerte van zjne geboortestad en was een jverig
en letteren, w erd er eerst privaatdocent en voorstander derHervorming,weshalvehj in
in 1837 hoogleeraa:, en bleef er vervolgens 1568 door Alva metverbeurdverklaring zjner
in die betrekking w erkzaam. In 1830 deed goederen verbannen w erd. Later bekleedde
hj eenewetenschappeljkereisdoorItaliëen hj er de betrekking van pensionarisen beGriekenland, en in 1838 eene tweede naar wees in 1573 tjdens het beleg aan de stad
Griekenland en Klein-Azië, waarna hj over belangrjke diensten.Desdaagsstreedhj op
Egypte en R om e terugkeerde. D ien ten ge- de wallen,en desnachtshield hj aanteekevolgeschreefhjrllellenika(1837)'',- rT0p0- ningen van de gebeurtenissen en beraamde
graphie von Athen(1841)'',- pBeschreibung nietlweplannentegendenvjand.Deaanteekeder Ebene von Trola (18a
r0)''?- ,
yTtppogl'
a- ningen zjn in hetlicht verschenen Onderden
phiaThebarum heptapylarum (1854)''
,- r1IaI- titel: pNarratio brevis obsidionis Alcmariae
kyonia'',- alsmede pUeber die Reinheitder (1574)''enmeermalen herdrukt.Foreestwerd
Baukunst (1856)'', - rDie cyklopischen in 1575 afgevaardigd naar Breda?om er over
Mauern(1847)'' - en rDie Athener und den vrede te onderhandelen?w erkte m ede t0t

Socrates,oderdie Gesetzlichen und dexRevo- de Unie van Hplland en Zeeland,bevpnd zich
n 1576 op de groote vergadering te Middellution:r(1837)'7.Voortsjafhj pnderscheidene ibur
g en w erd met Panllts .#'
?xtf/.ç en Dirk de
redevoeringen uit,terwplhj doprkleine geschxiften veel licht heeft verspxeid over de .#?
J
# afgevaardigd naar de vergadering der

wjsbegeexte van Aristôteles.

Zjn oudere AlgemeeneStaten teBrllssel.In1581werdhj

bxoeder Joltann Geory ForcFzit
zzlvler,geboren

bekleedmetdenlast:Om aan Willem fdegrafe-

.66
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ljkheid op te dragen,en in hetdaaropvol- speelde aldaar eene belangjke r0l,- a1B-

gendeJaarwerdhjlidvandenHoogenRaad m ede voorzitter der algemeene vergadering
van Holland,Zeeland en W est-Friesland.Hj Van de beide Kamers in 1800.Hj behoorde
overleed in 1592.
niettotdevriendenvanhetHuisvan Oranje,

Pieter '
tvzlForeêst,meer bekend a1s Petrus en prinses Willtelmina, gemalin van W illem
Feddfl.q, een broeder van den voorgaande. F,beschuldi
qde hem vanmedepligtiglleidaan
Hj werd geboren te Alkmaar in 1522,stu- den aanslag,ln 1787 tegenhaargesmeed.Hj
deerdete Leuven in de geneeskunde,verwierf schreef: pDe staatsregeling des Bataafschen
den doctorshoed te Bologna,bezochtdehooge- volksineenealphabetischeordegebragt(1799)''.

scholen te Rome,Padua en Parjs,en vestigde zich te Bordeaux, doch keerde weldra

naarzjnegeboorteplaatsterug.Laterwoonde
hj te Delft en wees eene hoogleeraarbetrekking te Leiden van de hand. W egens
zjne uitstekende bekwaamheid noemde men
hem den Nederlandsehen W'
@.
plcrc/d,
&.Na het
Aermoorden van prins W illem Iwerd hjmet
Cornelius .
#'
lIdezlzl1.
ç door de Staten geroepen
t0t de ljkschouwing.Hj overleed in 1597
en schreef onder anderen: rDe incerto ac
fallaciurinae Judicioetc.(1589):',- pobser-

Foreland is de naam van 2 kapen aan

dezuidoostkustvanEngeland bj hetNaauw

van Calais, te weten North-Foreland aan de
noordpuntvan het graafschap Kenten SouthI'
oreland ten noortloosten van Dover- beide

metvutlrtorens.Aldaar had den llden Junj
1666 de vierdaagsche zeeslag plaats,waarin

de .
/f
xt
f
/ïer eene glansrjke overwinning behaalde op den Engelschen admiraalM bnk.

Forel is de naam van eenige soorten van
visschen, die t0t de afdeeling der Buikvinnigen en t0t hetgeslachtderZalmenbehooren.

Gewoonljk onderscheidt men: De zalmfore'
(Salmo trutta), die in Engeland, Ierland,
(1589- 1619,en laterl'',- en nobservationum Frankrjk en Noord-Duitschland tegenderivievationum et curationum m edicinalium sive
medicae theoreticae et practicae libriXXXII

et curationum chirurgicarum libri quinque; ren opzw emtom kuitte schieten.D ezedraagt
accesseruntde incerto acfallaciurinaeJudicio zwarte,ronde vlekken met lichtere kringen,
adversus uromantes et UrOSOOPOS libri tres en zonder deze laatste Op de kienwdekselsen

(1610).Libriquatuorposteriores(1611)'1.Zjne
verzameldewerken zjnhetlaatstin hetlicht
verschenen te Rostock in 1653.
Nannin.g /
?
114 I'
oreest, Jongste zoon van
den voorlaatste.Hj werd geboren in 1578 te
Alkmaar en was er in 1603 reeds raad en
secretaris.In '1626 werd hj raad en rekenmeester van de Domeinen van Holland en
W est-Friesland, in 1629 gecom mitteerde der
Staten in het leger voor 'sHertogenbosch;in

rugvinnen.Zj heeft 14 stralen in deaarsvin

en houdt, wat grootte betreft, het midden
tusschen den zalm en de beekforel. Voorts

de meer- ofgrondforel(Salm0 lacustris),de
salmon-tro'ut der Engelschen en de trnite dcymonlederFranschen.Dezewordtrewoonljk
4 Ned.pond zwaar,is zilverglanzlg?op den
rug blaauwachtig-zwart en bedektmeteenige
onregelmatige zwarte vlekken met eenig wit

omgeven,terwjl daartusschen roodestippels
1636 stond hj Op het drietalvoorhetambt zjn uitgestrooid.Zj leeftin demeestemeren
van raadpensionaris,doch bedankte bj voor- van Zwitserland,vool-alin datvan Constanz,
raad, en in 1666 werd hj door de Staten houdtzich deswinters in de diepte en zw em t
m ede belastmetde opvoeding van W illem 111. vervolgens tegen den stroom deRjn op.Het
Hj overleed teAlkmaarin 1668 of1670.
roode vleesch wordt bj het koken goudgeel
Jacob rcz?l I'oreest, een broederszoon van en is zeer smakeljk.- Eindeljk de gewone
Pieter. Hj was vele Jaren secretaris van Ge- ofbeekforel(Salm0fario),dekleinste,inFrankcommitteerde Raden van Noord-Holland, en rjk bekend onder den naam van trldte, in
lid van de Nationale Synode,gehouden te Engeland Onderdien van trout.Deze leeft in
Dordxecàtin 1578enteMlddelburgin1581.Bj alle bergstroomen en bergbeken van Europa,
deeerstewashj vermoedeljk secretaris,daar wordt Ongeveer 3 Ned.palm langtheeft een
de Synodale acten doorhem geschreven zjn. donker oljfgroenen rug met zwarte vlekken
Jan ran Ftveddf, een zoon van den voor- zonderwitten zoom ,groenachtig-gelezjden,
gaande.Hj werdgeboren teAlkmaarin1584, is Onder dezjlinie goudglanzig en rood gevestigde zich te Hoorn en werd opvolger van stippeld en Onder den buik wit,terwjl de
zjn vadera1ssecretaris van Gecommitteerde buik-en aarsvinnendonkeTrood zjn.Bj somRaden van Noord-Holland.In 1636 werd hj migen heeft de goud-,bj anderen dezilverburgemeester te Hoorn,in 1638 1id van den kleur de overhand, en naar gelang daarvan
Hoogen Raad van Holland,Zeeland en W est- noemtmen zegoltd-ofzilrerforellen.ZjzwemFriesland, en Lodewj;k XIII, koning van men vlug en kunnen overallerleihindernissen

In Engeland worden zj in grooFrankrjk, schonk hem de orde van St. heenspringen.'
Michiel.Hj overleedden 28stenOctober1651, ten getale metden hengel gevangen.
achterlatende: pMerita Principis Auriacae in
Forey (Elie Frédéric),maarschalk van
Belgas, sive crudelitas Hispana, quam prin- Frankrjk,geboren te Parjsden lodenJanuceps ille a FoederatisBelgisavertit(1620)'', arj 1804, Ontving zjne opleiding aan het
ia Oraeca'',- en rHispanus redux, collègete Djon en aan demilitaireschoolte
pldyll
sive exitus induciarum Belgicarum , ad Foe- St.Cyr,waarna hj zich in 1824 alsltlitenant
geplaatst zag en in 1830 naarAlgiersvertrok.
deratosBelgas(1622)''.
Cornelis van Fpree,
:f, heer van Schoorl en In 1835 washj kapitein en in hetdaaropvglCamp,vroedschapderstadAlkmaar.Hj was gende Jaar onderscheidde hj zich in de eerste
1id der Nationale Vergadering in 1797 en expeditien=rConstantine.In 1839 drong hj
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chappen. De weg van Clermnnt naar Lypn
metzjnecompapieheteerstd00rde Portes s
de Fer,werd ln 1840 t0t batal
jonschefbe- loopt erover heen terhoogtevan 900 Ned.el.
vorderd en verkreeg het kommando over het

Forfar Of Any'
l
u is een rjk en bloejend
6de batal
jon Jagers te voet.ln 1844 washj graafschap van Midden-schotland,ligt aan de
kolonel,en in 1848 legdehj republikeinsche Noordzee en telt op bjna 42 (
D geogr.mj1

gevoelens aan den dag,zoodat hem hetbe- ruim 200000 inwoners.Men verdeelthetin 4
vel Aqerd opgedragen Over eene brigade van verschillendegewesten.Hetnoordeljk gewest,
hetlegerteParjs.LaterevenwelOnderstet
lnde ongeveer dehelftvan hetgraafschapbeslaande,
hj Lodewi;k Napoleon bj den staatsstreek, is overdekt met takken van het Grampian-

werd in 1852 divisie-generaal,ging vervolgens gebergte,die in fxaaje terrassen t0taan de
naar de Krim en streed dapper vo'ör Sebasto- grenzen van Aberdeen verrjzellen hier en
pol. Toch kon hj het niet vinden met den daar met veen en heide bedekt: elders van
opperbevelhebber Canrobert, en toen hetlas- vruchtbare dalen doorsneden zjn. Graniet,
terljk gerucht in Omlflop werd gebragt,dat gneis en glimmerlei zjn er devoornumste
hj in verstandhouding stond metdeRussen, gesteenten. Evenwjdig aan de Grampian-

ter#vjlraen op zjnereyublikeinschegezind- taltken vindtmen verderzuidwaartshetzandheden wees,drong hj ln 1855 aan Op zjne steengewestderSidlaw-llills,gedeelteljkmet

terugroeping,en werd benoemd t0t bevelheb- kegelvormige toppen gekroond, van welke
ber van de provincie oran in Algêrië.Vöôr sommige geheel bebouwd zjn.Tusschen die
zjn vertrek derwaarts echter werd hem in berg- en heuvelstreek ligt een gedeelte van
1857 het komm ando Opgedragen over de lste het uitgestrekte Strathmore-dal,een golvend,

divisie van hetlegerte Parjs.In den Oorlog welbesproeid,maarnietbjzondervruchtbaar

in Italië kwam hp aan het hoofd van de lste landschap, - en tusschen de Sidlaw-Hillsj
divisie van het lste arméecorpsaldaar en le- de golf der Tay en de Zee heeft m en een

verde erreeds spoedig bj Montebello en Casteggioeen bloedig gevechtaandeOostenrjkers
onder Stadion.O0k nam htJ deelaan het gevecht bj Marignano en aan den slag bj S0l-

vierdegewest,nameljk eenevruohtbarekust-

vlakte m et eene uitgebreidheid van ongeveer
10 IEI geogr. mjl.De aanzienljkste rivieren
zjn er de Noord- en Zuid-Esk en de Isla.
ferino, en werd na den vrede t0tsenatorbe- V ele kleine m eren ziJ-n er ten behoeve Van
noemd. In 1861, in het kamp van Châ
'lons, den landbouw drooggem aakt.Hetklimaat is
deed htleenenieuwe,doorhem uitgevondene er in de dalen zacht, dot!h op de hoogten
infanterie-manoeuvretentlitvoerbrengen,welke vochti
g en kil.Hetbouwlandbeslaater390/0
veel bjvalvond,en in 1862 ging hj als0p- van den grond en levert veel tarwe, aardperbevelhebber der Fransche troepen naar appels en suikerwortelsqOok is er veel vee.

Mexico Hj veroverdeerPuéblaenvervolgens Het rjk der delfstoffen verschaft er slechts
dehoofdstad,waarna hj den maarschalksstaf kalk,Stoonell0l1Porsoloin-aarde.Visscherj,
ontving.Tevens echter werd hj teruggeroe- scheepkaarten handelzjn ervan veelbelang.
pen,en kwam tegen het laatstvan 1863 w e- O0k heett men ()
r talrjke vlasfabrieken en
der in Frankrjk, waarhj t0t chefvan het linnenweverjen.- Deho@dstad Forfarligtin
3de armeecorps benoetad Tverd.In 1867 zag hetStrathmore-dalaan den spoorweg,bjeen
htl zich bekleed m et het Opperbevelte Châ- klein meer?is goed gebouw d,bezit eene Lalons. Als senator verlangde hj in 1866,dat tjnsche school enz.,en teltongeveer 10000
de regêring op nieuw troepen naar Mexico inwoners.Andere merkwaardige steden,alle
zotl zenden. Later echter leefde hj buiten dûorspoorwegen pnderlingverbonden,zjn er

dienst nabj Nancy,eu eene gedeelteljke ver- D undee, Arbroath , Montrose en Brechin.
lamming belette hem , in 1870 en 1871 aan
Forgaeh (Anton,graatl, een Hongaarsch
den Oorlog tegen D uitschland deelte nemen. staatsm an, geboren den Gden Maart 1819,is
Hj overleed te Parjs den zosten Junj 1872 de telg van een (lud en aanzienljk Hongaarsch
en werd in het HôteldesTnvalidesbegraven. geslacht.Reedsin 1838 trad hj?na voleindiForez-yebergte (Het)iseenebergketen, ging zjner studiën,in staatsdiensten vergadie zich ultstrekt tusschen de Loire en de derde op dat gebied een schat van nuttige
Allier langs de grenzen der departementen kennis.Daarht'
JmetdeHongaarschebeweging
Loire en Plzy de Dôme,met steile wanden, van 1848 nietingenomen was,nam hj zjn
vooralnaar hetwesten,en metkale ofboom -

rjke toppen.Dehoogstevan deze,1650Ned.
el hoog? is de St.Pierre surHaute btJMontbrisson enbjdebronnenderAnc,
e.Meernoordwaarts,bj de bronnen derBèbreen bj den
Puy de Montonselle (1300 Ned.elhoog)verdeeltzich de keten in 2 takken.De westeljke
eindigtin de boschrjkeheuvelsvanMoulinst
en de oosteljke,den naam van Madelaine-

ontslag, dûc,
h zaq iil!h weldra benûemd tot
districtscom missarlstePresburg.In 1851werd

hjdistricts-obergespanvanhetstadhouderschap

Kaschau en bekleedde er te midden derstaat-

kundigehartstogteneenemoejeljkebetrekking.
In 1853 ging hj als vice-presidentvan het

stadhouderschapnaarPraag,en in1860alsafdeelings-chefnaar het minlstêrie.Kort daarna

echter werd hi
j stadhotlder van Moravië en

gebergte ontvangend,verliest zich in devlak- Silézië,daarna van Praag,enontwikkeldehier
ten van Bourbonnais.H et FOrez-gebergte be- eene Ongemeene werkzaamheid. In 1861 bestaat uit oorspronkeljkegesteenten;do kam noemde de Keizer hem t0t Hongaarsch Hoftussqhen vroeger vermelde toppen is graniet. kanselior en hj bekleedde datambtbjna3

Overal vindt men er bekoorljke dalen met jaar. Hj bejverde zich, de zelfstandigheid
vruchtbare weiden en schilderachtige land- van Hongarjetehandhaven en tevensin dat
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land kalmte te bewaren.In 1864keerde hj bekreunen. - Formalinmus noemt men de
terug t0t het arabteloosleven,doch Tverd in handelwjze van hen!die,hetzj in de we1865 benoemd t0tobergespan vanhetcomitaat tenscbappen, hetzj ln het maatschappeljk
Neogad,waarhj uitgestrektegoederen bezit. leven, aan bepaalde vormen - uitwendige,

Hj ls kamerheer,geheimraad en ridderder bjkomendeomstandigheden - meerhechten,
Steyhanus-orde,en beboortt0tdeoud-conser- dan aan dezaak zelve.- Formaliteitennoemt
men door voorschriften bepaalde handelingenj
vatlevepartj.
Forkel (Johann Nikolas),een verdienste- w elke m en volbrengen m oet, om aan eene
ljk componisten schrjverover degeschiede- z=k,waarop zj betrekking hebben,rertsnis dermuziekjgeboren den 22sten Febrlarj geldigheid te verschafen.Zulke formalitelten
1749teMeederbj Coburg,ging op l7larigen zjn doorgaansnoodig,om bepaalde waarborleeftjd naar Schwerin en verwierfdoorzang gen Op te leveren;- waar zj gemistkunen harpspelde gunstderHertogeljkefamilie. nen worden, is echter hare afschaëng zeer
Durna studeerde hj 2 Jaarin deregten en wenscheljk,daarmenigeen zich vanzjngoed
wjddezichvoortsuitsluitendaandetoonkunst. regt verstoken zag, om dat aan somm ige forIn 1779 Tverd hj muziekdiredeuraandeuni- maliteiten niet voldaan was ofniet voldaan
versiteit te Göttingen, waar hj den 17den k0n woxden.VoortsOudegebruiken, die bj
Maart 1818 overleed.Hj componeerde onder- plegtige gelegenheden plaats hebben,bestemscheidene muziekstukken M;&a< heeft zich pelt m en veelal m et den naam van form alivooral bekend gemaakt door de geschriften: teiten.- O0k het houten geraamte,waarnAllgemeine Literatur derMusik (1792)'',- over gewelven gemetseld w orden,noem tm en

2,Ueber Sebastian Bach's Leben (1802)''
,-

mzonderheid echterdoorhetonvoljo()iage))u.
ven werk:rAllgemeine geschichte der Musik

(17F88
-1801,2d1n)''.
orh, het oude Fornm Zïdï, voorheen

eenformeel.

Form entera, weleer Ophiusa genaamd,
een Spaansch eiland in deMiddellandscheZee,
behoort t0t de groep der Pithyusen,ligtten
zuiden van Iviça,heefteene oppervlakte van

eene provincie van den Kerkeljken Staat, 2 o geogr.mjlen eene langwerpige,in het
thans van Italië,welkeop 24 D geogr.mj1 midden ingesnoerde gedaante,alsmedebergen,
in 1871 ongeveer 234000 zielen telde, ligt
Mn den spoorweg tusschen BolognaenRimini
en tusschen de rivieren Ronco en Montone.
Men heeft er een technisch instituut en eene
middelbare schoolvoor technologie,een gym-

bosschen, weiden en bronnen, en telt nog
geen 2000 inwoners, die er in verstrooide

telt. De stad heeft een goed voorkomen,de
marktbehoortt0tdefraaistepleinen vanItalië,
in de hoofdkerk vindt men een door Carlo
Clgnano beschilderden koepel en het grafvan
Torricelli, en in de kerk van San-Girolamo

Fransche Hervormde gemeente te Brandenburg, doch Tverd er in 1737 hoogleeraar aan

huizen leven (zie00k onder Balearenj.
Formey (Johann Heinrich Samuel),een
Duitsch schrjver,geborenteBerljnden3lsten
nasium ,eenekweekschoolvooronderwjzers, Mei 1711, stamde afvan Fransche uitgeweeene openbare boekerj en bjna 20000 inwo- kenen,wjddezich aan degodgeleerdheid en
ners,terwjlde gemeente erdubbelzooveel was reeds yôôr zjn 20ste Jaar leeraar der
hetgymnasium.In weerwilvan zjnziekeljk
gestel heeft hj een groot aantalwerken in
hetlichtgegeven.In 1733 en laterschreefhj

het praalgraf van koning Manfred.Men ver- m et Beawsobre en vervolgens m etM altclerede
haalta dat deze stad in 207 vöör Chr.door XBibliothèque Fermanique(25 dlnl''endaarna
den consulM arclu Zïd'
lf,çRalinatorisgesticht. derNouvelleblbliothèque ermanique(25dln)''.
In demiddeleeuwenvormdezjeenerepubliek, MetPêrard redigeerde hj een rlournallittédoch onderwierp zich in 1509 aan pausJ'
ulins raire de l'Allemagne (2dlnl'' voorts het
TJ,en werdin1860doorPiémontgeannexrerd. blad pM inerve et M ercure''! - en na de
Form am ide, Form aten enForm las, troonsbeklimming van I'
reder%k 11 eene staatzie zbçierengunr.
kundige courant,waarvoor de Koninr zel
f
Form atie (Geologische),zie Vorminy.
demeeste bouwstoffen leverde.Bj denleuwe
Form eel, afkomstig van het Lati
o
r
ga
ni
s
a
t
i
e
d
e
r
Ac
a
d
é
mi
e
b
e
no
e
md
e
me
n
he
m
jnsc.
he
woordforma(gedaante).noemtmen datgene, 0P voorstel van zbqawpertuis t0t secretaris
wat op den vorm betrekking heeft.Hetjor- en historiograaf,en in 1748 t0t vasten secre-'Je staat dus tegenover het materiële, dat taris.Frederik 11 schatte hem zeer hoog.De
betrekking heeft Op de stof,0I!den inhoud. werken van I'ormey hebben in het algemeen

For-lle beyinselen zjn zulke dle den vorm

eene Christeljke strekking:hj schreefover

van ons kennen,denken en handelenbepalen. kerkgeschiedenis,natuurkunde,opvoeding(in
Formeelre-gf is de algemeene bevoegdheidvan den rAnte-Emil''), enz. Voorts leverde hj
ieder redeljk wezen,om metvrjheid werk- mem oriën, verhandelingen( pElementa philo-

zaam te wezen,terwjlhetmateriëeïre#Jbj sophiae W olfanae (1746)', 46 lofredenen,
die werkzaamheid steedseenebepaaldestofof
een bepaald voorwerp onderstelt. Formlle
Y- A:i# is eene zoodanige,diemetdewetten
der logica overeenstemt, en met den naam

eene pEncyclopédie portative'',enz.In 1778

werdhj secretarisbj prinsesHenriëtteA lrïe
en in 1788 diredeur der Académische klasse
voor wjsbegeerte.Hj overleed den7denMaart

van formlle wetenschappen bestempeltmen de 1797.

redeneer- en wiskunde,omdatzj de leer be- Form osa, door de Chinezen Thaiwan gevatten van de verhoudingen der begrippen en noemd, is een eiland in de Chinésche Zee.
grootheden,zonder zich om stofofinhoud te Het ligt ten zuidoosten van China tusschen
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21053/30/ en 25018'N.B.,'is door het F0e- oogsten.Xen erkentalgemeen,dat dit eiland

Kiang-kanaalvan ditrjk gescheiden,enheeft een hoogstbelangrjk puntisvoorden Euroeene oppervlakte van 900 (a peogr.mjl.over peesch-Aziatischen handel.
zjn bodem loppt de vulcanlsche bergketen
Form osus (Paus),te voren bisschop van
Ta-sjan van hetnoorden naarhetzuiden,ver- Porto in den Kerkeljken Staat,waso14der
heft zich in den Mount-Morrisson 4000 Ned. paus Nieolaus I zendeling bj de Boelgaren,
el,en verdeelthetin tweehelften,vanw elke werd door Joltannes V111 (IX)van zjn bisde oosteljkenagenoeg geheelen alonbekend d0m beroofd,maardoorM artinus11 in zjne
*
lS. De bodem , welke qedurig door aardbe- waardigheid hersteld, en beklom in 891 den
vingen wordtgeschokt,lsvoor,toverigemild Heiligen Stoel.Daar de Romeinsche diaconus
besproeid en zeer vruchtbaaren levertrjst, k%eryius hem als tegenpaus bedreigde en hj
maïs,gierst,arumwortels,groenten,bataten, tevenste strjdenhad metde hertogen Guido
watermeloenen,kastanles:druiven,wjn,ana- ms k
%deto en Btvewariv rx I'
riagl,riep
nassen, areka-noten, sulker, oranje-appels, hj den Duitschen koning Arnl
tlf te hulp en
kamfer, thee en belangrjke houtsoorten. kroondedezen t0tKeizer, terwjl htitevens
Voortsbevathj steenkolen en zwavel.In de het gezag van den Pauselgken Stoelwistte
bosschen vindtmen er veelwild.- De wes- handhaven.Hj overleed den 4den April896,
teljke helft staat Onder de heerschappj der en men verhaalt, dat Stephanus FJ, zjn
Chinézen, die er zich in 1683 van meester tweede Opvolger, die een aanhanger van
gemaakthebben.In 1621 hadden de Japanné- Glbido was,hetljk van Formosusheeftdoen
zen er zich gevestigd,die hetveld moesten oggraven,om hetmetsmaad en hoon i
n de
ruimen voor de Nederlanders,doch dezcwer- Tlber te '7erpen.
den in 1662 verdreven door ChinéschezeerooForm ule (Eene) noemt men in de wisvers, - bj welkegelegenheid depredikant kunde eene algem eene, in letters gegevene
Antonius A'
tzzzllroek (ziealdaar)den dood der uitdrukking voor de waarde eenergrootheid.
zelfopoFering stierf.
Daar iedere letter eene bepaalde beteekeni@
Oo
rsg
pe
ro
nket
lh
jk
wo
ond
de
hel
ftj
ljk
ans
op
e ook op dewesteljke heeft, ziet men, van w elke gegevens,door
oostelpke,een stam die letters aangedt
lid, zoodanige waarde afmet eene zwarte, getatoueerde huid, doch hankeljk is,terwjl men doorhetin cjfers
werd er door de Chinésche landverhuizersal- bepalen dier gegevens eene bepaalde waarde
lengsgeheelverdrongen.De taaldierinbôor- verkrjgt. Is Jr bjvoorbeeld een willekeurig
lingen schjnt van Maleischen Oorsprong te geheel getal. dan stelt men door de formule
wezen,terwjlzj,wathun ligchaam betreft, 2z alle getallen vool',die door 2zonderovermeer op Australische Negers geljken.De be- schot deelbaar zjn?dusalle evene getallen,
volking van hetwesteljk gedeelte,ondereen terwjlmen deonevenevoorsteltdoordefor-

Chinéschen stadhouder gesteld, schjnt 21/, mule 2z + 1.Is verderw een geheelgetal,
millioen te bedragen.Dehoofdstadis Thaiwan dan w orden dool.15zl + 7 alle getallenvoorof Thaiwanfoe, die sedert1868 volgenshet gesteld,die door3 gedeeld 1,en door 5 ge-

verdrag van Tien-Tsin tOtde vrjhavensbe- deeld 2 a1s restOverlaten.Voora,lin de anahoort;doch slechts kleine vaartuigen klmnen lytisehe geometrie?in de mechanica enz.zjn

haar bereiken langshetkanaal, dat haarmet formulesin gebml
k.- Ook de natuurkunde
de reede verbindt.Ruimer isechterhetkanaal heeft hare formtlll
es, en bovenal de chem ie.

bj hetfortZeelandia,in 1634 doordeNeder- Deze laatste wjzen metdeteekensderenkellandersgesticht,maar thans vervallen,ruim 1 voudige stofen en daarbj gevoegde cjfers

geogr.mjlten noordwesten der hoofdstadge- voor de verbindingsgewigten enz. duideljk
legen. Deze laatste, in 1725 verrezen, telt aan, uit w elke stoh-en cn uit welk bedrag
100000 inwoners, geljkt Op alle Chinésche dier stoFen een ligchaam is zamengesteld(zie
steden, heeft geplaveide straten en is goed onder k
bkheiknnde).
voorzien van Chinésche handels-artikelen.De
Form ulier noemt men een opstelofvoornoordeljkste haven is Tamsoey aan de rivier schrift waaraan men zich inbepaaldegevallen
van dien naam ;deze plaatsteltcchterslechts bj het uitdrukken zjner denkbeelden, zoo
6000 inwoners, terw jl men er 4 uu< gaans mondeljk als in gesehrift,te houden heeft.

verder aan denzelfden stroom de stad Banka Er bestaan bjvoorbeeld formulieren voorde
aantreft met4000 inw oners.Eene anderenoor- eedsa:egging (zie Eed) en voor vele andere
deljke baven is Kelong.Tn het zuiden heeft verrigtingen in het maatschappeljk en godsm en, behalve de reeds verm elde hoofdstad, dienstig leven (doopformulier,trouwformulier?
de haven Takao m eteen smallen m ond tus- gebedsformulierenz.).O0k geeftmendennaam
schen 2 rotsen, den Apenberg en den Sara- van formulier aan een geschrift dat deOpvatcenenkop. O0k hier is de plaats van weinig ting der Christeljke waarheidineen Ofander
beteekenis.terwjlde volkrp
-ke stad Petau er Kerkgenootschap uitdrukt;men noem tditeen
meer in het binnenland ligt.Men kan in ecn gelo@qformltlier. Fprmulieren voor kerkeljke
draagstoel den weg van dezuideljkehaven verrigtingen dragen 00k w0l den naam van
naardenoordeljkeil
19t0t11dagenaieggen. liturgisehe. Over die,welke in de Nederland-

De voornaamste uitvoer-artikels z/n erthee
en steenkolen, en hetbelangrjkstinvper-artikelis er opium.Voortswordtervpelrjst
uitgevoerd, een gewas, dat m en op dien
vrtlchtbaren bodem in één jaar 3-maalkan

scheHervormdeKerk in gebrtlik zjn,bestaat
eene merkw aardigeverhandeling vanuYensinga
in het elfde deel der rNieuwe werken van
het Haagsche genootschap terverdediging van

de Christeljkegodsdienst.''
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Het For- l
ier van :-kA84 (Formula con- partj hem t0tsbcretarisderregéring,voorts
cordiae), het laatste symbolische boek der t0tlid en later t0tvoorzitter van den StaatsLuthersche Kerk olltstond doorde bemoejing raad benoemde. In 1853 afgevaardigd naar
Van keurvorst A'
ttgustt?c,w Saksen,om de 0n-

den Raad der Zwitsersche Standen, onder-

eenigheden uit den W eg te ruim en, die na
den dood van Imth'er warenontstaan,doordien
Keur-saksen degematigderigtingvanM elanehthon volgde,en Neder-saksen enW iirtemberg
zich aan de gestrenge Lutherscheleerhielden.
Genoemde Keurvorst belegde eerstte Torgau
ill 1576 eene vergaderi
ny van godgeleerden,
waaraan Jacob Andreae ultTiibingen,M artin

scheidde hj zich door vastheid van karakter,
welsprekendheid en jver,zoodatmenerhem
in 1855 t0t voorzitter,ja,in 1857en 1860
t0tpresidentvandenBondsraadkoos,waarbj
hj echter laterdebetrekking van vice-presidentvervulde.

Forsell(Karlaf) eenZweedschkrjgsman
eneenderzaamgezworenentegen Glutaafll'
r.

Ck- lifl qit Bnmswsjk, Da# 0#//
.
7J-4:, werd geboren den 18den Maart 1783 te Frsl-

AndreasA'
Mdcf
zlzf:encltristopkCprpzrl:(Körner) segarden in W est-Gothland,studeerdeteKarlsuitFrankfortaan de Odersbenevens12theologenuitKeur-saksen deelnamen.Hier werdhet
rTorgauerBuch''opgesteld,dochdoordezelfde
mannen met Noolaus Selnekker uitLeipzig in

berg, diende als kadeten oë cier ter zee en
te landt en w erd vervolgens geplaatst aan

hetbureau voor zeekaaxten,terwjlhj zich

tevens met hetlandmeten bezig hield.In1809

1567 te Klosterbergen bi
j Magdeburg omge- behoordehj t0tdezaâmgezworenen,dieeene

we
en metden naam van,?BergscheBucpk
h'' verandering in de regéring t0tstand bragten,
ofrkt
rFor
mulier vaneenigheid bestempeld. t werd terstond door Adlersparre bj zjn staf
werdkerkeljk erkendm Keur-saksen,Keur- geplaatst,en nam lateralsadjudantvan den
Brandenburg,20hertogdommen,24graafschay- Kroonprins in 1813 en 1814 deelaan develdpen en 35 rjkssteden, maar verworpen ln togten in Duitschland en Noorwegen.Na het
Hessen, Zweibriicken, Anhalt, Pommeren, sluiten van den vredebewerktehj)
'eeneprachHolstein, Denemarken, Zweden, Niirnberg, tige kaart van Skandinavië in 9 bl>den,werd
Straatsburg, enz. De Keurvorst: wieh deze in 1817 in denadelstandOpgenomenenwoonde
zaak 80000 thaler kostte: liet dit tbrmulier de Rjksdagen getrouw bj. Hj ontwiexp de
drukken en'in 1580tegelj'k metdevroegere plannen t0t versterking van Stokbolm en t0t
symbolische boeken derProtestantsche Kerk eene stoombootvaart tusschen deze stad en
te Dresden in hetlichtverschjnen.Datstuk W esterës, en zag zich in 1824 benoemd t0t
is in hetDuitsch opgesteld,maar werd later chef van hettopographiseh bureau.Hj 0V0rdoor Osiander in hetLatjn vertaald.Hetis leèd te Stokholm den zssten October 1848.
gesplitst in 2 hoofddeelen,- tekst en com- Van zjne geschriften noemen wj:mstatistik
mentaar. Het eerste, doorgaans pEpitome'' öf
verSverige(1831,4deuityave1844-1845,

geheeten,bevateen overzigtderreyels,waar- 2 dlnl'' - psockenstatistlk öfver Sverige
naar geschillen om trentdeleerbesllst moeten (1834)''- en rstatisticatabeller (1830)''.
worden.Daaxna volgenin 11artikelsdebeoorForsete Of Ihrseti (Vergetelheid), eene
deelingenbeslechtingdergodsdienstigeOneenig- godheid der Noordsche fabelleer, een zoon
heden onder de Lutherschen.EerstTvordt de van Baldnr en N anna,is de gûd des vredes,
twistvraag voorgesteld,daarna de regtzinnige der eendracht, der verdraagzaamgeid en der

ojvatting in de paërmativa''aangewezen?en vriendschay.Hjverzoeptdebitterstevjanden.
elndeljk deverwerpeljkeleerindernegatlva'' Zjn prachtlg,op gouden zuilen rustendpaleis
afgekeurd en veroordeeld.Hettweedegedeelte, is met zilver gedekt en heet Glitnir. Dââr
Declaratio''genoem d, behandelt de artikels verheftzich zjn troon,deregtvaardigsteregln onderling verbanden iseigenljk hetr'
ror- terstoelderNvereld.
gauerBuch''waaraan A ndreaehetrEpitome''
Forskal (Peter),een Zweedsch krt
lidkunOntleend heeft.Het belangrjkste tegenschrift dige,geborenin 1736teTegelsm orainU plard,
van de zjde der R.Katholieken isdatvan studeerde te Göttingen, ging als hoogleeraar
Bellarmlnus, getiteld: pludicium de libro, naar Kopenhagen, en vergezelde, op aanbeveling van Linnaeus, het door den Koning
quem Lutheranivocantconcordiae(1729)''.
Formylgroep isdenaam derverbindin- van D enem arken uitgezonden gezelschap van
gen,die hetl'adlcaalformyl(CH 0)bevatten eenigenatuurkundigen naarArabië.Hierwerd
ofdaarvan afgeleid worden.Daartoebehooren hj door de pest aangetast en overleed te

mlerenzn'
ur (zie aldaar),ehlor@orm en methyl- Dsjerim den llden Ju1j 1763.Uitzjnenalaaldehyde (zie aldaar).Door de werkiny van tenschap verschenen doordezorgvanNiebwhm:
onderscheidene stofen kunnen verbindlngen XDescri
ytionesanimalium etc.,quaeinitinere
Van andere groepen uit de formylgroep ver- Ori
entall observavit P. Forskal (1775)'' kregen worden.
XFloraaegyptiaco-arabica(1775)''
)- en nlconesrerum memorabilium ,quasin itinere oriFornamna,zie Rafaël.
Fornerod (Constant), een Zwitsersch entalidepingerecuravitForskal(1776)''.
8taatsman, geboren in 1820 te Avenches in
Forst is een Duitsch woord,hetwelk wj
het kauton W aadt, studeerde te Lausanne, niet willen overslaan, om dat het eene voor
Tiibingen enHeidelberginderegten,beoefende onze oosteljke naburen hoogst belangrjke
vooral de staathuishoudkundet toefde daarna zaak aanduidtt waarvoor wj in onze taal
eenigen tjd te Parjs,en nam in 1844 en geen afzonderljken naam hebben. W anneer
1845 levendig deelaan destaatkundige bewe- wtl van een bosa spreken,dan bedoelen wj

gingen in zjn vaderland,zoodat deliberale eene aanmerkeljke verzameling van boomen,
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diein hetwild groejenpfverpleegdworden,
die ervan oudsgeweestzijn oflatergeplant
werden. Is zulk een bosch groot of willen
wj daaraan eenedichterljkebenaming geven,
dan noemen wj het een wond. Daarmede
komthetDuitschewoord Wald overeen.Maar
wie ixl D uitsqhland het woord Forst gebruiken, bedoelen daarmede een bosch,datnaar
behooren aangelegd is, naar de eischen der
wetensehap dûor deskundigen onderhouden en
gekweekt wordt, en zoodanige behandeling
ondergaat, dat het aan den eigenaar op den
duur de meest mogeljke voordeelen oplevert. Men heeft er I'orstreriere Of bepaalde,

met boomen bezette stukken grond,terwjl

eenige van deze een Ihrstbezirk,eene Forstïse ecfiozlof een I'orstamt uitm aken.H et stelselmatig gerangschikt geheel der kennis,die
m en t0teenedoelmatigebehandelingvanzulke
cultuurbosschen noodig heeft,draagtdennaam

vanForstwissenscl
taft.Dezeondexxigtonsteven:

Omtrentden invloed der bosschen Op de vochtigheid des dam pkrings en op het klim aat in

hetalgemeen,opdebesproetjingvandenbodem,

onderwjzerenhulpleeraaraanhetgymnasium
werkzaam was.Naar aanleiding eenerprjsvraagvan de Académie teBerljn schreefhj
het pAltdeutgche Namenbuch (1856- 1859,2
dln)'',waarvan in 1871eenetweede uitgave
verscheen.Nadathj reedsvroegert0tleerM r
aan het Lycéum te W ernigerode benoemd
was,schreefhj voortseen aantaltaalkundige
opstellen in het pzeitschrift fiir vergleichende
Sprachfbrschung''van K'
ahneninhettjdschrift
rGermania'
'.Voortsverscheen zjn boek yDie
Deutsche Ortsnamen (1863)'', waarna hj in
1866 benoemd Nverd t0t opperbibliothecaris
aan deKoninkljkeboekerj te Dresden.00k
vermelden wj van bem rDiegro icheSt01berg'
sche Bibliothek zu W ernigerode(1866)''
en pu eber Einrichtung und Verwaltung v0n
Schulbibliotheken (1865)''. Eindeljk heeft
hj eeneuitvoerigegeschiedenisvan den Germ aanschen taalstam aangekondigd.
Forsten (Rudolph),een verdiensteljk Nederlandsch geneeskundige,geboren te W ildervank Op den 26sten Julj 1751,bepaalde zich
aanvankeljk t0t de krjgsdienst,maar verliet

op den waterstand (ler rivieren,Op degezond- deze w eldra, om eerst het gymnasium te
heid en de w elvaart deringezetenendeslands, Zwolle en daarna de aeadémie te Groningen

enz.Zjschrjft,watdeboschcultuurbetreft,re- te bezoeken.Hj studeerde eronderCamper
gelsvooromtrentdeaanplantingmetdedaarbj in de geneeskunde,vertrok metdezen in 1771
behoorende bewerking van den grond,Omtrent naar Leiden,promoveerde er bj het eeuwde verzorging en het hakken der boomen,omtrent de beveiliging van hetgewas tegen

feest met de kap en werd in 1775 t0thoog-

leeraar in degeneeskunde teHarderwjk beelken schadeljken invloed, - omtrent het noemd.Hjonderscheiddeerzith zooweldoor
gebrtlik van het hout,en Omtrent zjne ver- zjne geleerdheid alsdoorzjnewelsprekendedeling. Men spreekt voorts van het I'orst- heid en waserop eene loleljkewjzewerkrdc/z/ a1s een der heerljke regten, en van zaam t0t aan zjn dood,welke voorvielop

I'orslvergelten OfOvertredingen van m etbetrek- den l7den Apl'
il 1807. Behalve een paar disking t0t zulke bosschen gestelde wetten.
sertaties en Oratiesschreefhj:DW aarneming
TOt verkrjging der kennis, die men voor wegens eene bjzondere besm etting der kinde boschcultuur behoeft?dienen de Forstaka- derziekte (1780)'',- rDe veepest,welke zich
(/JZAIïFAZ. Scholen werden t0t dat einde recds in het qualltier van Ntjmegen geopenbaard
opgerigt in het midden der voorgaande eeuw heeft enz. (1798)'' - en mlfort verslag
in den H arz en elders.W egens hare uitslui- nopens den uitslag de< ingeënte,vergeleken
tend practische oftheoretische rigting bleken met de natuurljkekinderziekte(1800)''.Zjn
zi
j ec,
hter onvoldoende te wezen. Daarom kleinzoon Eltio Aleyondus, geboren te Midstichtte hertog Karelrtz'z W tirtember.q in 1783 delburg den lzden Julj 1811,zag eene aca-

eene schoolvool'theorie en pradjk te Hohenheim , die weldra door dergeljke te Kiel
(1785),te Freiburg in de Breisgau (1787),
te Dreiszigacker (1801),te Mariabrtmn (1814).
te Tharand (1816),enz.gevolgd werden.De

démischeprjsverhandelingmetgoudbekroond,

deuniversiteitverbonden.Frankrjkheeftzulk

Forster.Onderdezennaam vermeldenwj:
FranLoisFtl
ryfdr?een verdiensteljk Fransch
graveur.Hj werd geboren teLoele bj Neufchâtel op den 22sten Augustus 1790, ging in
1805 naar Parjs:ontving er onderwjs van
den schilder Lanylois el bezocht tevens de
schilder- en graveorschool.Hj bepaalde zich
t0t de graveernaald en behaalde in 1814 '
n
1de
eersten grooten prtjs. Toen de Koning '
kvan
Pruissen, die zitsh Juist te j)a<PS
** bevpnd,

werd lid der nattltlrkundige Commissie, die
in 1838 naarIndiën vertrok,en overleed Op

Amboïna in Januarj 1843.
Forster isdenaam eenerkosteljkePfalzer
wjnsoort,dieinhetBejerscheHaardtgebergte

wis- en natuurkundige w etenschappen w erden
er m ede verbonden,en m en heefttegenw oor- in de omstreken van hetdorp Forstverbouw d
dig forstacadém iën te NeustadtEberswalde,te w ordt.Ditlaatste ligt in een dal,doorhooge
Mariabrunn bj W eenen,te Aussee inMoravië, bergen Om geven, en grenst aan Deidesheim
en te Eisenach,- voortsvereenigd m et land- en W achenheim. De wjnbergen hebben er
bouwscholen tc Tharand en te Hohenheim , eene hooge waarde, en voûral de I'orster
en m et polytechnische scholen te Karlsruhe Traminer, dien zj oplevereu, is wereldbeen te Brunswjk.Te Gieszen isereenemet roem d.

eene school te Nancy? Rusland te M oskou

en bj Petersburg, Zweden te Stokholm ,
Finland te Evois,en Spanle te Villaviciosa.

Förstemann(ErnstW iihelm),eenDl
litsch

taalkundige,geboren teDantzigin1822,legde

zich aan de universiteiten te Berlt
jn en te
Halle met jver too op de kennis derGermaansche talen, en begaf zich vervolgens
naar zjne geboorteplaatst waar hj aIs htlis-
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hem eene gouden medaille en een Jaargeld den N;jn0g:pDebyssoantiquorum (1776)''Van 1500 francsvoor2jaarverl
eende,vroeg en zjne XZoologialndica(1781)''.
hiJ* m et goed gevolg een dergeljk voorregt
Jokann Georg Ft
vyf6r, oudsten zoon van
voor zjn landgenoot Leopold Apù6rfen ver- den voorgaande. Deze uitstekende Duitsche
trok metdezen naar Rome.Hiervervaardigde sehrjver werd geboren te Nassenhuben den
hj gravures naar historiestukken van oude 26sten November 1754, ging op ll-jarigen
meesters, en keerde vervolgens naar Frank- leeftjd met zjn vader naar Saratow ,zette
rjk terug,waarhjuitmuntendekunstwerken te Petersburg zjne studiën voort,kwam te
leverde, in 1844 t0t lid der Académie van Londen op eenkantoor,en volgde zjn vader
Beeldende kunsten Averd benoetad, 0n den naarW arrillgton,waarhjonderscheideneboeg7sten Junj 1872 overleed.Met grooten 10f ken in het Engelsch vertaalde en op eenenaverm eldtmen zjnepviergeau basreliéf''naar burige school onderwjs gafin het Fransch
Leonardoda Fïlci,- de rviergede lamaison en Duitsch.Voorts nam hj deel'aan de reis
d'Orléans''1- DDe Drie Gratiën''1- de twee om de wereld,begaf zich eerstnaarParjs,

portretten van Rt
faël,- yDebemindevan waar hj kennismaaktemetB'
tfon,en toen
Titiaan''1- rAeneas en D1d0''9 - XAurora
en Cephalus''naar A Jril'' - en eene mHeilige Cecilia''naarDelarock.
Jokann AdlAoltf Forster een reiziger en
natuuTkenner. Hj werd geboren den zzsten
October te Dirschau bj Dantzig,behoorde
t0t het geslacht der lordsForester in Schotland. studeerde teBerljn en te Hallein de
godgeleerdheid en werd predikantte Nassen-

huben.Bj voortduring echter legde hj zich
t0e op wiskunde,wjsbegeerte,land-en v0lkerenkunde en oude talen.Met bljdschap
aanvaardde hj de hem opgedragen taak om

naar Holland.Zes jaar was hj vervolgens
leeraar aan deridder-académie te Casselyging

in 1784 al8hmwl*rar in denatuurljke historienaarW ilna,entoenkeizerin Catharinain
1787 eenige geleerden m et eene reis om de

wereld belastte,werd hj eraan toegevoegd

a1s historiograaf.Daar intusschen wegens den
oorl0g met de Turken van deze reis niets

kwam,ginghj naarGöttingen,en de'Keur-

vorst van Mainz benoemde hem in 1788 t0t
eersten bibliothecaris en t0t professor. M et
jverbekleedde hj dezebetrekking totdatde
Franschen in 1792 te Mainz kwamen.Ihrster

onderzoek te doen naar den toestand der werd toen als een jverig voorstander der
kolonie Saratow in Aziatisch Rusland, ver- revolutiedoorzjnerepublikeinschgezindestad-

trok in 1765 metzjn zoon Georg derwaarts genooten afgevaardigdnaarParjs,om bj de
en ontdekte er vele vexkeerdheden.Bj zjne Nationale Conventie eene vereeniging van
komst te Petersburg ontving hj van Cathw Alainz met Frankrjk tot stand te brengen.
rlc 11 den last, om met andere geleerden Nadat echter de Pruissen deze stad weder
een wetboek voordievolkplanting te vervaar- veroverd hadden,verloorhj alzjneboeken
digen,doch verwachtte vruchtelooseenescha- en handschriften, scheidde van eene geliefde
deloosBtelling vnor zjne moeite,waarna hj echtgenoote,eenedochtervan den hoogleeraar
zich naar Londen begaf, uitnood zjne ver- Heyne,welke daaxna met zjne goedkeuring
zamelingen verkoc,
ht en door vertalen in zjn met zjn vriend H'
aber in het huweljk trad,
onderhoud V0OrZag. Nadathtjmeer dan eene en nam het besluit, om zich naar Indië te
leeraarsbetrekking in Amerika had afgeslagen, begeven.Daarom legdehj zich toeOpdeO0sh bezw eek, uitgeput door
werd hj hoogleeraar in de natuurljke his- tersche talen, doc'
torie en in het Fransch en Duitsch te 'W ar- ratapspoed en vermoejenis,te Parjs op den
rington in Lancashire. W eldra echter legde llden Januark' 1794. Forster behoort t0t de
hj die betrekkingneder en leefde ambteloos classieke schrjvers van Duitschland,en zjn
in vrjgunstigeomstandigheden,totdathem in proza onderscheidt zich zoow el door den ge1772 hetaanbod gedaan werd,om a1snatuur- makkeljken stjl der Franschen als door de
kundige kapitein Cook op zjne ontdekkings- degeljkheid derEngelschen.Behalveeengroot
reizen te vergezellen.Dezehielden 3Jaaraan aantal vertalingen schreefhj:pReise um die
en werden door zjn zoon uitvoerigbeschre- W eltindieJahren1772- 1775(1784!3dln)''
,ven. Zelf gaf hj later zjne pobservations XKleine Schriften,ein BeitragsurLânder-und
made during avoyageroundtheworld(1778)'' Völkerkunde,Naturgeschic,hteundPhilosophie
in hetlicht.MTèlbenoemde deuniverstteitte des Lebens (1789- 1797,6 dln)'',- en,AnOxford hem t0t doctor,doch 0ok nu ontving sichten v0m Niederrhein,Flandern,Holland,
hj voor '
toverigegeenerleibelooning,zoodat Enqland und Frankreich im April,Maiund
hj in schulden en deswege zelfsin hechtenis Junl1790 (1791- 1794,3 dln)''.00k heeft
geraakte,waaruithertogFerdinand rtzzlBrltns- hj de rsakontala''uit depKalidasa''in het
tcgk hem bevrjdde.In 1780 werdhj hoog- Duitsch Overgebragt.Zjne voormalige echtge'
leeraar in de natuurljke historie te Halle, npote, Tlterese A'
z
l
fkr,heeftzjllpBriefwechen overleed aldaar den 9den December 1798. sel, nebst Nachrichten v0n seinem leben
Zjneonbeschroomdewaarheidsliefdebezorgde (1828- 1829,2 dln)'',- enzjnedochterzjne
hem velemoejeljkheden,terwjlzoowelzjne DSëmmtliche Schriften (1843- 1844,9 dlnl''
neiging t0t het spel a1s de lust, om zjne m et eene karakterschets van haren vaderdoor
belangrjke verzamelingen uitte breiden,hem Gerrinlts uitgegeven.
gedurig in geldverlegenheid bragten.Hj sprak
Förster.Onderdezennaam vermeldenwj:
en schreef 17 levende en doode talen en 0nErnst e
7blcMvl Förster, een verdiensteljk
derscheidde zich door dienstvaardigheid en Duitsch schrjver over kunst.Hj werd geboopgeruimdheid.Van zjne geschriften vel-mel- ren den 8sten April 1800 te M iinchengoszer-
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stadt aan de Saale, studeerde te Jena en te

1;3

der Geschichte,Geographie und Statistik des

Berljn in de godgeleerdheid,doch bepaalde preuszischen Reichs(1820- 1822,3 dln)'',zich in 1822 bj deschilderkunsten oefende DAlbrechtv0n W allenstein (1834)'',- rW alzich onder de leiding van Corneli'
as te Miin- lenstein'
s Procesz (1844)'', - rGeschichte
chen.W eldra washj werkzaam aan defres- Friedrich W ilhelm'sI,Königsv0n Preuszen
co's in de Aula te Bonn, en aan die der (1834- 1835,3 dlnl'',- pDieHöfeundKabiGlyptotheek enz. te Mi
inchen. Tevens ver- nette Europa'sim 18Jahrhundert(1836- 1839,
meerderdehj zjnekennisvandegeschiedenis 3 dlnl'' - alsmedeeene reeksvan populaire
der kunst, zooweldool-een herhaald verbljf geschi
edkundirewerken,zooals:ptzeben und
in Italië als door reizen doorFrankrjk,En- Thaten Friedrlch'sdesGröszen (1842,2deuitgeland?België en Duitschland.Hj schreef: gavel'',- pchristoph Columbus(1846,3d1n
nBeitràgenzurneuernKunstgeschichte(1835)'', 2de uitgavel'', - rFriedrich W ilhelm der
iefeiiberMalerei(1838)''
,- rMi
inchen, Grosze Kurfirst (1855, 4de uitgavel''t rBr
ein Handbuch fiir Fremde und Einheimische

(1838,7deuitgave 1854)'', rHandbuch t:
t
@
lr
ReisendeinItalien(1840,8steuitgave1865)''rHandbuch furReisende in Deutschland (1847,
2de uitgave 1852)'',- alsmede zjne pDenk-

Friedrich derorosze,geschilderta1sMensch,

Regentund Feldherr(1860,4deuitgavel'',-

rNeuere und neueste preuszische Geschichte

(1857- 1861, 2 d1n, 4de uitgavel'',- pGeschichte der Befreiungskriege 1813, 1814 und

male der Deutschen Baukunst und Alalerei

1815 (1865,3 dln,7deuitgavel''
,- rGedichte
(1855- 1865,d1.1- 9)''- en pvorschulezur (1838, 3 dln)'', - en het drama pGllstav
Kunstgeschichfe (1862)''.Eindeljk vermelden Adolf(1832)''.
H einricltFJr.SJdr,vorstbisschop vanBreslau.
wj nog:ptzeben und werke desFra Giovanni
Angelico de Fiésole (1859)'', eene verta- Hj werd geboren te Groszglogau den 18den

ling van hetbekende w erk van Vasarionder N ovem ber 1800,studeerde te Breslau en ontden titel: ptzeben derausgezeichnesten M aler, ving in1825zjnewjdingalspriester,waarna

BildhauerundBaumeister(1843- 1849)6dln)'', hjeerstkapellaan werdteLiegnitzendaarna
-

eenige geschriften over Jean T tz'lfî,- een

bundel nGedichte (1854)'', - rvermischte
Schriften (1863)'',- en pReisenachBelgien,
Paris und Burgund (1864)''. Sedert 1859 is
hj voorzitter der rschillerstiftung''te Miin-

pastoor te Landshut.fn 1837 ying hj als
domheer naar Breslau en verwlerf grooten

roem doorzjnewelsprekendheid.Hjbetoonde
zich bj de kerkeljke bewegingen en in de
Nationale Vergadering van 1848 een jverig
chen, en 1id van hetbestuur der pDeutsche strjdervoordeR.Katholieke Kerk en wevd
Schillerstiftung''.
in 1853 bisschop van Breslau.Hj schreef:
Friedrich Flrdfdr, een broeder van den XLebensbildDiepenbrocks(1859,2deuitgavel'',
voorgaande.Deze,een beoefenaardergeschielien auf die Sonntage des Katholinllomi
denis, w erd geboren te M iinchengoszerstëdt schen Kirchenlahxes(1851,2d1n,3deuitgavel''
,
den 24sten September 1791,studeerdeteJena
rche in die Gegenwart
pDer R uf der K i
in de godgeleerdheid,legdezieh voortsinzon- (1852, 3 dln,3deuitgavel'', - pDie christderheid t0e op de Oudheidkunde en kunstge- liche Familie (1854, 2de uitgavel'', - en
schiedenisen vertoefdegeruimen tjdteDres- DPredigten atlfdie Sonntage desKatholischen
den, om zich aan de sttldie derdââraanwe- Kirchenjahrs (1857?2 d1n,4deuitgavel''.-

zigekunstgewrochten te wjden.In 1813nam
hj metzjn vriend Körner dienstbjhetjagercorps van Izitzo'
tven wist,even a1szjnstrjdgenoot,doorzjne Opgewondene krjgsliederen
geestdrift te wekken voor de bevrjding van
zjnvaderland.Bjherhalingwerdhjgewond,

Zjne pKanselvortràge,,zjn jyj jy5yoak gezamenljk in 6deelen in hetlichtverschenen.
Karl Ftïrdfdr, een D uitseh dichteren vertaler. Hj werd geboren te Naumburg den
3den April 1784, studeerde te Leipzig in de

godgeleerdheid,vertoefdealshuisonderwjzer

verwierf het Ilzeren Kruis en de orde van te Dresden en werdaldaareerstalsadjunct,
St.George,en zag zich benoemd t0t Oëcier. toen als tweede en in 1828 als eerste hoogTe Parjs bevorderde hj de teruggave der leeraar geplaatst aan dekadettenschoolaldaar,
epgestapeldekunstschatten,ontvingvervolgens en overleed den 18den December 1841.Zjne
eene benoeming aan de m ilitaire school te vrje uren wjdde hj vooralaan dedichtkunst
Berljn? doch werd in 1817 wegens democra- en aan de Italiaansehe letterkunde.Na eerst

tische gevoelens ontslagen.In 1811 nam hj e0n en ander zonder zjn naam te hebben
de redactie op zich van het nNeue Berliner uitgegeven, leverde hj van 1818 tot 1829

Monatschrift'', van 1823 t0t 1826 die van de eene vertaling der gedichten Van Petrk ca,
aarvan'in 1851eenederdeuitgaveverscheen,
rVosz'scheZeitung'',deedvervolgensmetzjn w
broeder Ernst eene kunstreis naar ltalië,en - en in 1821 van uitgelezene gedichten van

ontving na zjn terugkeer eene aanstelling
bj het muséum te Berljn metden titelvan
hofraad.Hj overleed aldaarden 8stenNovember1868.Van zjnegeschrif
tenvermeldenwj:
Beitr:gezurneuernKriegsgeschichte(1816)''

Tasso (zdeuitgave 1844),- voorts nRafael,
Kunstund Kiinstlerleben (1827)'''- !
)Samm-

-

(1827- 1833; dl 1- 4 afd. 1)'' - en eene

rDer

Feldmarschall Bliicher und seine

lung auserlesener Gedichte fiir Gedàchtnisz

u
nd Redeiibungen (1820,5deuitgave1854)''
-

sz derallgemeinenLiteraturgeschichte
pAbri

Umgebungen (1821)'', rlpriedrichdesGrös- vertaling der rvita nuova''van Dante.Eene
zen Jugendjahre,Bildung und Geist(1822)':, DBibliothek deutscher D ichter des 17 Jahrige der Geschichte des preuszi- hunderts''sloothj in 1838 methet14dedeel.
pGrundzi
schen Se ts (1818, 2 dlnl',- pllandbuch - Zjneechtgenoote,L'
uiseFl'
rdfer,eenzus-
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ter van Friedggek en Ernst Flrdfer,bezorgde 809 t0t die betrekking gekozen.Hj voerde
m togtnaarRome,
eene uitgavevan zjne pGedichte''en schreef beveloverde Friezen bjht
zelve Onder den pseudonym L'ttdwiq Aw 'lfz: werd i
n denstrjdtegen deSaracenen gewond

Der W iedererweckte(1862,2 dlnl'',terwjl en Overleed te Fondlin Italië.Zjn ljk werd

beider dochter Marie,geboren teDresden den vervolgens naar Rome gebragtj en hj-zelf
9den Maart 1817 en aldaaroverleden den28sten heilig verklaard.Hj behoort echter t0t het

April 1857,zich desgeljksalssehrjfster en
dichteres heeft bekend gemaakt.Zj schreef:
DDie Geschwister (1856)'',- en pBriefb aus
Sudruszland (1856)'' terwjlharerGedichte''
kort vöör haren dood zjn uitgegeven.Ook
heeft zj eenige Engelsche werken in het
Duitsch vertaald.
Fort (Een)noemtmeneen meerofminder

fabelachtig tjdperk derFrieschehistorie.
Fortepiano,zie Piano.
Fortescue isde naam vaneenaanzienljk

dienen. Niet zelden is het in veelhoekigen

dat geslaeht behooren: sir John Ftv/edczf:,

Engelsch geslacht,afkomstig,naarmenmeldt,
van zekeren Ricltard le Fprf, die W illem de

T-erprerclr op zjn togt naar Engeland vergezelde en hem in den slag bj Hastings
dektemetzjn schild,weshalve hj den naam
tt (Sterk-schild) en het
uitgebreid,yeslotenverdedigingswerk,hetwelk ontving van I'ort-esc'
tot beveiliglng van een bepaald punt - eene fàmiliedevies pForte scutum salusducum (Een
brug,eenbergpas,eenhavenm ondenz.- m oet sterk schild ishetheilderpaanvoerdersl''.Tot
vorm regelmatigaangelegd,terwjlhetvooral een der dapperste veldheeren van H endrik T'r,
bj de ontwikkeling van de hedendaagsche
zjn zoon sir John Ftvfedcle,een regtsge-

artillerie dient voorzien te wezen van den00- leerde,in 1461 opperregter der Kings-Bench,
digebomvrjegebouwenvoordebezetting.Tot een aanhanger van het Huis van Lancaster;
het nieuwere versterkingsstelsel behooren de hj vlood in 1461 met koningin Maryaretlta
gedetacheerdeJtIZ'
JeAI,welken men Op regelma- naarhet vasteland,schreefvoor prinsE duard
tige wjze en in onderlingverbandopeenigen 'plzl Wallis de beroemde verhandeling rDe
afstand van groote vestingen en rondom deze l
audibusleytlm Angliae'',keerde in 1471met
doetverrjzen,om aandenvjand denadering dien Prinsln Engelandterug ,dochonderwierp
te beletten of althans de naauwe insluiting zichjnadat deze vermoord was,aan hetHuis

der eigenljke vesting te verhinderen totdat
deze forten veroverd zjn.Men vindt er bj
Genua, Toulon, Coblenz, Posen, Parjs,
U1m enz.De aanmerkeljkedraagwjdtevan

van York,waarna hj in 1485 overleed,achterlatende het geschrift: prjahe diFerence between absolute and limited monarchy'',- zjn
kleinzoon Joh,
n, van wiensJongeren broeder

het hedendaagsche geschut is Oûrzaak, dat W illiam de Iersehelords Cleemontafstamm en,
men den gordel dier forten veel verder dan en zelfde voorvader van H kgltFtvfddcsfe,die
tevoren van deeigenljkevesting verwjdert. in 1721 als baron Clinton pair van Engeland,
Fort de France, 00k I'
ortZi#re,Fort en in 1746 graaf Clinton en baron I'orteseue
Dediz en I'
ortApyclgenoemd,iseenehaven- werd,waarna hj a1seersteen laatste graaf
stad en vesting aan de westzjde van het Cllnton den 3den M ei 1751 overleed, en de

W est-lndische eiland Martinique.Het verrjst baronnie aan zjn halfbroederM attltew (# 10
aan eene prachtige baai,wordt door het fort Julj 1785)ten deel viel,- H'
ugl
t,een zoon
Bourbon (1200 voethoog)en andere vesting- van laatstgemelde en in 1789 t0t viscount
orteseue benoem d,doch
werkenbeveiligd,onderscheidtzichdoorfraaje Ebrlnyton en graaf I'
straten en wandelperken en telt 12000 inwo- den 16den Junj 1841 0.erleden, - Hùqlt,
ners.Deze plaats isde zetelvan het bestuur tweede graafFortesc'
ae,geboren 13 Februarj
der Koloniën.

1783, achtervolgens lid van het Lager- en

van dat gewest!en w erd doordeingezetenen
onder goedkeurlng van Karel de Groote in

heuvels om geven, aan se,hepen eene veilige
reede,maargeeneenkelegoedehavenaanbiedt.

Forteguerra (Niccolo), een Italiaansch van hetHoogerhuis,lord-luitenantvanIerland
dichter,vooralbekend door hetkomisch hel- en lord-steward van het Koninkljk Huis,en
dendicht rRicciardetto'' w erd geboren tePis- overleden den 14den September 1861, eene
tola in 1674, ontving aldaar zjne opleiding, levensbeschrjving vau lord King nalatende,een zoon van
koosden geesteljken stand en begafzichnaar en H kglt,derde graafForte.î- e,
Rome.Aan het hof van ClemensXI wjdde den voorgaande,geboren den ïàenApril1818,
hj zich echter veel meeraan defraaje let- achtervolgens lid van het Lagerhuisen pair,
teren en aan de dichtkunst,dan aan herder- een jveraarvoordebelangen derlagerevolksljke werkzaamheden.Hj overleed aldaaxden klassen en schrjver van eenigeopstellen en
17den Februarj 1735.In gemeld heldendicht, vlugschriften over onderw erpen yan staatkunwurin hj de verdorvene zeden der geeste- digen en philanthropischen aard.
ljkheid belagcheljk maakt,kooshj een der Forth, eene belangrjke Schotscherivier,
Heemskinderen,Riaardet,t0tzjnheld.Stuks- onder den naam van Duchray Ontspringend
gewjs las hj het voor aan den Pausten 2 aan deoosteljkehelling van denBen-luomond
JaarnazjndoodverscheenhetmetdeGrieksch- in hetgraafschap Stirllng.Zj vloeithier,alsItaliaansche omzetting van zjnnaam - Car- medeinPerth-enClackmannanshireoost-zuidJerp-cco - in het licht.O0k heeft hj n0g oostwaarts, is sterk gekronkeld en 17 geogr.
andere gedichten uitgegeven.
mjllang, ontvangt door de Theith het overFortem an (Magnus) is een merkwaardig tollige w ater van eenige m eren en stort zich
persoon in de geschiedenis van Friesland.H p bj Kincardineuitin eenenaarhaar genoemde
staatnameljk vermeldalsde eerste potestaat baai,de FIJA o
f F/rJA,die,doorbevallige

PORTIFICAW E- PORTUNE.

1y:

Fortilcatie zie Versterkingskunst.
en vanzjnenwenschhoed.Zeergeneugeljken
Fortlage (Arnold Rudolf Karl), 00n plaisant om te lezen,leerendehoeeen jong

Duitsch wjsgeer, geboren te Osnabriick in gezelhem heuseljk houden zalin handelen
1806,studeerdete Göttingen en te Berljn in wandel, met woorden en werken,bj hooge
de godgeleerdheid,doeh bepaalde zich weldra

t0t de wjsbegeerte, wier beoetbning hj te
Miinchen onder de leiding van Sehelliny voortzette.In 1829 werd hj privaatdocentte Heidelberg en m eende door zjn terugkeert0tde
critiek van K ant een vaststandpunt te verkrjgen.Hiervan gafhj getuiyenis in zjne
geschriften:rueberdieDenkwelseder :ltesten
Phg
il
ol
s
(1
9)'',
-32),rDie Li
icke
He
e
socph
hee
nnSï
s82
tems
(18
ph
jjinsoqdheis.
,-

r

sche Meditatlonen iiber Plato'
s Symposlon

en lage personen. Dezen allerlaatsten druk
van nieuws overgezien en metnieuwefguren,
daarop passende,verbeterd.Nooit voordezen

zoogedrukt(Amsterdam bj S.en W .Koene,
1796)''. Daarin wordt de geschiedenis ver-

haald van een jonqeling van Cyprus,diena
velerleiwederwaardlghedenvanvrouw Fortnna

eene beursontving,waarin hj bj elkegreep
10 goudstukken vond.Nu ging hj aan het

reizen door Duitschland,Engeland,Ierland,
Venetië en Constantinopel,en keerde einde-

(1835)'', - rAurelii Augustini doctrina de ljk naarCyprusterug,waarhj metdedochtempore (1836)'', - en pDarstellung und ter des K onings huw de, die hem 2 zonen

honk,Ampedo en Andolosia.Naverloopvan
Kritik der Beweise t'
iir das Dasein Gottes ser

(1840)''. Voorts gaf hj nvorlestlngen iiber 12 jaar ging hj op nieuw op reis,kwam in

die Geschichte der Poesie(1838)'') en werd

Perzië,waardeSoudan,hem eenhoedtoonde,

zag zich in 1847 benoemd t0thoogleeraar te

de ander,om hem van hettegendeelteover-

vervolgens,toen Seltelling zich naar Berljn die e1k, die hem op hethoofd had,derwaarts
begaf, privaatdocent aldaar. Hj schreef er bragt,waarhj wezen wou.Fortnnatuszeide,
DHundertThesen znrPsychologie(1843)'',en datzulkeenhoedwelzwaarz0uzjn,waarna

Jena.Voortshebbenwjvan hem :rGenetische tuigen,hem dien Op hethoofdzette.Terstond
Geschichteder PhilosophieseitKant(1852)'', wenschte Fortltnatns, dat hj op zjnegalei

system der Psychologie als emprrische
Sinnes (1855,2 dlnl'',- rGesënge christlicher Vorzeit(1844):',- en nDasmusikalische System derGriechen (1847)'.
Fortoul(Hippolyte Nicolas Honorél,een

-

r

W issenschaftaus der Beobachtung deslnnern

moy'twezen,die zeilreê lag, en alzoogeschledde.W ederbegafhj zich naarCyprtls,
waar hj weldra overleed,nadathj aan An-

tfp/tl.sitz de beurs en aan Ampedo den w enschhoed gegeven had.Eerstgenoemde,door eene

vrouw bedrogen,had weldra zjnebeursverFransch schrjver en minister, geboren den loren, en leende nu van zjn broeder den
13den Augustus 1811 te Digne in het depar- wenschhoed,die 00k niet langin zjn bezit
tement Basses Alpes, was een tegenstander was. Hj kreeg echter beideschatten terug,
der Romantische school, schreef onder den en stelde aan zjn broeder den wenschhoed
titelpGrandeurdelavieprivée(18382dln)'', weder ter hand. Hj werd voorts overvallen
een paar kleine romans,benevenshetbelang- en van zjnebeursberoofd door2 Engelsche
rjke werk rDe l'
arten Allemagne (1841,2 graven. Toen Ampedo die mannen niet k0n
dlnl'',wasmedewerkeraan decEncyclopédie opsporen,verbranddehj vanspjtdenwenschnouvelle'' en werd hoogleeraarln degeschie- hoed,- en Andolosia werd doorzjne beladenisderletterkunde,eerstteToulouse(1845) gers Omgebragt, waarna de beursgeen goud
en toen te Aix (1846).Na deFebruarj-om- meeroyleverde.Ten slottekwam hetmisdrjf
wenteling werd hj lid van de Constituérende dier belde graven aan den dag en w erden
en daarna van de W etgevende Vergadering, beide geradbraakt. D e m oraalvan het boek
voegde zich bj de partj van Napoleon, werd is,dat de gaven der fortuin den m ensch niet
eerst m inister van M arine, daarna van Eere- gelukkig maken. D e oudste D uitsche druk
dienst en Onderwjs, in 1854 senator, en van dit volksboek is van 1502,- voortsheeft
m en eene Fransche uitgave van 1670,eene
overleed teEms den 7den Julj 1856.
Fortuna, in het Grieksch Tézt
'
z/, is de Italiaansche van 1676, alsmede eene Engel-

godin van het toevalen volgensHesfodnseene

sche,Deensche,Zweedsche,enz.Verschillende

dochter van Ocêan'
us, terwjl Plndarus haar dichters van lateren tjd hebben aan die geeene zuster noemt der Schikgodinnen en haar schiedenis de stofvoor drama's ontleend.
de bescherming der steden toekent.Zj ishet Fortune (Robert),een Engelschman,betegenovergestelde van hetFatwm (ziealdaarl) kend doorzjne botanische reizen,werdgebodewjl zj zonder wet Ofregelhandelt.Men ren in 1813 in denabjheid van Berwick en
had tempels voor haar gebouwd te Smyrna

leqde zich met z00 goed gevolgt0e op den

en elders,terwjlzj bj de Romeinen onder tulnbouw ,dathj weldra bj denbotanischen
verdchillende namen gehuldigd werd.T0thare tuin te E dinburgh,en vervolgens in dentuin

attributen behooren het roer, de hoorn des der Horticultural Society te Chiswick geovervloeds,een bal,maar vooraleen rad.pj
h
laaz
ts
ic
thwe
nara
d.
rCh
OIl
!na,
lastvan deze laatste begyf
doorkruiste er verschllZie 00k onder Asteroîden.
Portunatus is de held van een Ouden, lende yewesten, en schreef: m'
rhree years''
onderhoudenden volksroman,dievermoedeljk wandenngs in the northern provinces of
in de 16de of17de eeuw uithet Spaansch in China(1847,2 dln)''
.Hierinvindtmenlevenhet H oogduitsch en Nederlandsch is overge- dige tatbreelen van hetlandschap,vooralmet
gebragt.Hj heet'
tin Onze taalden titelvan betrekking t0t de Eora, opmerkingen over
XEene nieuw e historie van Fortunatus borse den landbouw aldaaren belangrjkeophelde-
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ringen over de cultnur en de bereiding van men ditplein bj voortduring verfraaide.Veel
thee, katoen, enz. Niet weinig echter ver- prachtiger evenwel waren de fora, die na
ttlLus Ocedcr door verschillende Keizers ge'
meerderde hj zjne kennisomtrentChina op J'
eene tw eede reis, in 1848 ondernom en m et bouwd werden en niet zo0 zeer in open pleihet doel om de beste theestruiken op te spo- nen als in tem pels, zalen en zuilengangen
een ten behoeve der thee-aanplantingen van bestonden,zooals dat van Juli'
tts Caesar,van
de Oost-lndische Compagnie in hetHimalaya- A'ttglut'lt'n, van Domitianws en van Trajan'
us
gebergte. In Chineesch gewaad en met ge- die ten noorden Van het Oude Foru:a eene
schoren hoofd reisde hj van Sjang-hailangs reeks van grootsche gebodwen vormden.00k
de Tsientang stroom opwaarts naar het B0hea-gebergte,bezochtHokooe,destapelplaats
van den handel in zwartethee,enkeerdeover
eenehoogebergketen,diedeprovinciënKianghi
en Foe-kien scheidt, terug naar de zeekust.

waren er in het tjdperk der Romeinsche
heerschappj onderscheidene plaatsen binnen

en buiten de grenzen van Italië,diedennaam
van Ihr'am droegen, zooals Forwm A'
tdrlcli

(het tegenwoordige Voorburg) enz.- Elke

Hj
t
he tbeeas
chreefdien togj in zjnplollrneyto regtbank wordt in onzen tjd n0g weleens
-countriesofChlna (1851,3 dln)''.In
1853- 1856 trok hj wederom derwaarts,en
gaf verslag van zjne bevindingen in zjn:
,)Residence among the Chinese; inland, on
thecoastand atsea (1857)'..Naauweljksbevond hj zich wederin zjn vaderland,toen

overdragteljk for'
l
tm genoemd.
Foscari(Francisco),de telg van een 0ud

Venetiaansch geslacht, werd in 1515 procurator van St. Marcus en in 1533 doge van
Venetië.H1
1-voerde 0orlog met de hertogen
van M ilaanjen onderwierp Brejcia,Bergamo,
het bewind der Yereenigde Staten hem uit- Oremona, Ravenna enz. aan het gezag der
noodigde, om 0P nieuw naar China te trek- Rept
lbliek.Nadat hj gedurende 34 jaar beken en er zaden van de theestruik en van langrjkediensten aanzjn vaderland bewezen

andere gewassen te verzamelen.Hj voldeed had,zag hj zich Op 84jarigen leeftjd van
aan die noodiging en bezocht tevens Japan; verraadbesehuldigd en van ztlnewaardigheid
waarna zjn boek plapan and China (1853)' ontzet.Hierdoorwerdhj zôögeschokt,dathj
in het licht verscheen.

Forum was bj de Romeinen de naam
van hetmarkt
plein.HetoorspronkeljkForum

te Rome, thans het Campo Vaccino,is een
kunstm atig geëfend plein in het midden der
stad,waarheteenlangwerpigvierkantvormde,
dat zich uitstrekte van hetnoordwesten naar
het zuidoosten, - van den voet van den
Capitoljnschen heuvel, waar zich de boog
van Septimiws Sever'
us verheft, t0t aan den
boog van Titws over eene lengte van 200met
eene breedte van 60 t0t 37 Ned.el.Het was

kort daarna overleed. Bekend is het gedicht Van Byron.p'rhe tw0 Foseari''.

Foscarini is de naam van eenaanzienljk

Venetiaansch qeslacht.Hiertoe behooren M i-

A ele Fpdclrlz, een hrenetiaansch raadsheer,
geboren in 1632 en overleden in 1692,die
een vervolg heeftgeschreven op de pGeschiedenis van Venetië''van Nani,- en Mareo

Fpdclrixi,een verdiensteljk letterkundige,geboren in 1695.Deze werd belast metbelangrjke zendingen,onéerscheiddezich doorkennis en welsprekendheid, w erd diredeur der

in twee helften verdeeld, nameljk het Comi- boekerj van St.Marcus,en zag zich eindeljk
tium ,bestem d voorregtszaken,en heteigen- in 1762 totdoge gekozen.Hj regeerdeslechts
ljke Forum ,hetwelk voor handel,volksver- 10 m aanden,en schreefonderanderen:rDella
gaderingen en gevechten van gladiatores letteratura Veneziana libri otto (1752)'', gebezigd w erd.D e eerste helft wasdoortem - en pRagionamente della nobilta Veneziana
pels en openbare gebouwen, - de tweede (1826)''.
door steenen gaanderijen en winkels omge- F6scolo (Niccolo Ugo), een uitstekend
ven.Later zjn deze gaandertjen doorprach- Italiaansch dichter, den 26sten Januarj 1777
tige gebouw en vervangen, w elke voor de
regtsprM k ofvoor den handelmoesten dienen.
Op het Comitium en op het Forum verhieven
zich onderscheidene gedenkteekenen, - op
het laatste onder anderen de Columna rostrata van D'
uilius. Aan het Comitium ,waar
zich de regtszaal van den praetor urbanus
bevond, grensde de vergaderplaats van den
Senaat.Aan het eene uiteinde van hetForum
bj den Clivus Capitolinus verhief zich de
tempelvan Sat- nus,alsm ede de schatkamer

op Zante uit een Venetiaansch geslacht gebo-

r0n ,

wjdde zich al Vroeg aan detwe
oende
hj
r-

geboorte van Italië.Datbleek reeds?

op zocjarigen leeftjd optrad met ztln treurspelpTieste'',- voûrtsin zjne rultimelet-

tere diJacoyo ortis(1802)''.TeLyon,wer-

waarts hj zlch als1id der Consulta begeven
had, onderscheidde hj zich door zjnestoutmoedigeporazioneaBonaparte(1829)''.Voorty
hield hj te Pavialetterkundige veorlezingen
en ging in 1805 methet Fransche leger naar
t
bgènehem wegenszjntreur(Aerarium) en hetstaatsarchief(Tabularium). Boulogne.ToenE'
Aandenoordzjdevanhetpleinbevondenzich spel rAjace''uit Milaan verbande,begafhj
vöör de Basilica argentaria 3 doorgangen of zich naar Florence, waar hj zjnehoop op
passages(Jani), en in den middelsten (Janus de herstelling van Italië n0g krachtiger openbaarde in het treurspel rRicdarda'',dat in
tussehen hetForum en Comitium w aren aan- 1820 te Londen in het licht verscheen.Als
gewezen door de Rostra of de redenaarstri- adjudant Van generaal a/ino zocht hj de nabune.- Na J'
tblins 6cedtzzren A'ltyltst'
'
msverloor tionale garde voor zjne denkbeelden te win-

medius) werd beurs gehouden. De grenzen

hetFort
lm Romanum zjnvoormaligeninvloed nen, doch wekte hierdoor het misnoegen der
op het staatkundig leven des volks,hoewel regêring, zoodat hj de wjk moest nemen.

F0sc0L0-FOucHà.
Hj begaf zich eerstnaarZwitserland en in leggen, en hj overleed te Christiania den
1817 naar Londen,waar hj den 14dJn Sep- zzstenSeptember1858.Zjneurenvan uitspantember 1827 overleed.Met Monti had hj een ning besteedde hj aan de dichtkunst. Met
aanvang gemaakt eener vertaling der pllias'' Rein en I'
alsen bezorgde hj deuitgave van
in versisciolti,- voorts schreefhjtePavia den sNoorschenspectator''enmetSggenleverde
eene vertaling van het gedicht van Callima- hj eenebeschrjving van desàdBergen.O0k
cAx,
s rBerenice's.hoofdhaar''.Te Londen nam vertaalde hj de pFrithiof-saga''van Tegnèr
ldshj de bezorging op zich eener critische uit- in hetNoorsch,en schreef hetgedicht rT'
e Italiaansche dichters:maar nornerne(Teekenen destjdsl''.
gave der4 groot
ziekte en sm art verhinderden hem ,die taak
Foucault (Jean Bernard Léon)
, e0n
te voleindigen. Toch kwam hi
.j me
t Dante Fransch natuurkundige geboren teParjsden
zoover klaar, dat R olandi het handschrift 18den September 1819, studeerde aanvankekocht voor 400 pond sterlingt waarna zjne ljkindegeneeskunde,maarlegdezichinzonfraai-geïllustreerde uityave der rDivina,com- derheid t0e op de natuurkunde en werd
media'' verscheen. Elndeljk vermelden wj adsistent bj Donné en Fizeaw, voorts ill
zjne pLezionidieloquenza (1830)'',- zjne 1845 redacteur van het wetenschappeljk gerDiscorsistoricieletterarj (1843)'',zjn Sag- deelte van het rlournaldes Debats''en legde
gi
4)''?- en zjn pEpis- zich tevensmetjvert0eopdenatuurkundige
t 0 supra Petrarca (182
olario (1854,3 dlnl',, ul
tgegeven door Or- wetenschap.Zjne Onvermoeide proefnemingen
lx #1i en Mayer.In 1871 is zjn stoFeljk bragten hem t0t de uitvinding van een pAppa-

overschot plegtstatig uit Engeland naar Fl0- reil illuminateur'' of een toestel t0t hetverrence gebragt.
wekken van electrisch licht,alsmede t0t die
Fossano, een stad en bisschopszetel in van een electro-magnetisohen regulator.Inzonde Italiaansehe provincie Coni,ligtaan den derheid heeft hj een wereldberoemden naam
usschen Turjn en Conien aan de verworven doordenaar hem genoemdeslingers
Sp
tur
ooarwe
qet
,dl
zelf in te Tanaro en doordezein de zrt
l
g , welke een zigtbaar bewjs verschaft
Po zich ontlast.Zjverheftzichopeen heuvel voor de omwenteling der aarde om hare as.
en is door oude wallen m et w andelperken Hj bevestigdeeen slingervan jzerdraad,aan
omringd.M envindtereenantiekkasteel,regte, hetonderste uiteinde van een zwaren metalen
breede straten met bogengangen en fraaje b0l voorzien, aan den zoldertbragt dien uit
huizen, eene hoofdkerk en 9 andere kerken, den verticalen stand doorhem meteendunnen
eeneacadémie voorkunstenenwetenschapgen, draad aan den Yfand te bevestigen enverbrak
eene veeartsenjschool,eene muziek-academ ie daarna dezen draad doorverbranding,zoodat
en een schouwburg.De gem eente telt 16000, de slinger zich zonder eenigen schok in een
de eigenljke stad 10000 zielen,die een be- bepaald slingervlak bewoog.De beweging der
langrjken handel drjven in zjde,hennep, aarde had daarop geen invloed en het bleek ,

gra
Fan en vee.

osslelen ,zie Versteeningen.
Fossom brone (Forum Sempronii),eene
stad en bisschopszetelin de Italiaansche provincie Urbino en Pesaro? ligt aan den weg

datdeslingerzieh geleideljk gingbewegenin

eene andere rigting dan de daarondergestelde
kompasroos eerst aanwees. Daar het slingervlak Onveranderd bleef,moestmen deOorzaak
zoeken in een veranderden stand dierkompas-

van Fano naar Rome (vla Flaminia) in een roos,enhetwerd doorberekening duideljk,
bekoorljk dalaan deMetauro.Erzjn ruim dat die verandering in overeenstemming was
7000 inw oners,die zich m etuitstekend gevolg

met de om wenteling der aarde,waaraan die

vooral met de zjdeteelt bezig houden. Men kompasrooswas verbonden.Het duideljkst is
vindt er een gym nasium , eene technische
school, eene merkwaardige hoofikerk met
oude opsehriften, een oud kasteelyde bouw vallen van een theater en den boog eener

zulks op eene der polen Onzer aarde.Bevestigde men dââr den slinger in hetverlengde

er in 207 vöör Chr.eene nederlaag toe aan
H tudgmbal.Laterwerd destad doorde Gothen

geene verandering van slingervlak met be-

der aard-as, dan zou het slingervlak Juist in
24 uur alle rigtingen der kom pasroos doorbrug uitden tjd der Romeinen.Deze bragten loopen,terwjldaarentegen onderden evenaar
trekking t0tde rlgting derkompasroos plaats

verwoest, doch zj is Op eene raeer geschikte heeft. Tusschen de pool en den evenaar beplek herrezen.
draagt de afwjking in een uurtePetersburg
Fosz (Heinrich Hermann), een Noorsch bjna 130, te Amsterdam ongeveer 120, te
dichter,geboren te Bergen den 17den Septem- Rome nagenoeg 10O te Calcutta 53/:0.Men

ber 1790, werd eerst voor den handelOpge- heeft die proeven op een grootaantalplaatsen,
leid, doeh trad in 1808 in militaire diensten zooals in den d0m te Spiers(door Sehwerdj,

verdedigde in 1810 op uitstekende wjze op
het eiland Langeland eenige strandbatterjen
tegen de Engelschen.In 1813 werd hj leeraar
aan eene schoolvoormiddelbaaronderwjste
Bergen, in 1827 atkevaardigde naar de Storthing voor zjne geboortestad,in 1832 bataljonschefte Christiania,en in 1845 lidvanden

in den dom te Keulen tdoor Grothe)enz.met

groote zorg en steeds met hetzelfde gevolg
herhaald.Foucault werd in 1865 lid der Aca-

démie,en overleedteParjsden12denFebruarj
1868.Zjneopstellenzjngeplaatstindercomptes rendus''en in de pBibliothéque d'instruction populaire''.

Staatsraad van Noorwegen en belastmet de
Fouehé (J0seph),hertog van O/rJPJ/,de
poxtetbuille van Marine. Ongesteldheid nood- zoon van een soheepsgezagvoerder,YTerd gee
zu kte hem in 1849, die betrekking neêr te boren bj llantes den 29sten Afei 1763, en
VII.
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was bj het uitbarsten dergropte Revolutie
leeraar in de wjsbegeertein laatstgenoemde
stad. Het departement Loire lnférieure zond
hem naar de Nationale Conventie, waarhj
vöör den dood desKoninysstemde.In 1793
vergezeldehjdecommissarlssenuithetComité
du salut publicnaarLyon,doch hetschjnt,
dathj dealdaargepleegde grtlwelen nietbe.
vorderd heeft. Na zjn terugkeer haalde htj
zich den haat van Robespierre op den hals)
waarn? hjt0tden valvandezenmedewerkte.

hechtenisneming,waaraanhjechterontsnapte.
BjdekomstvanNapoleonteParjsgafhjdezen
den raadom afstandtedoenvandeKeizerljke
waardigheid en zich als generalissimus aan
hethoofd testellen derRepubliek,werdweder
m inister van Policie,maar bedroog zich niet

omtrent den vermoedeljken l00p derzalten.
Na den slag bj W aterloobevorderdehj den
tweeden atbtand des Keizers en spoorde hem

aan Om dewjk tenemennaardeVereenigde

Staten.Hj ylaatste zich aan het hoofd van

Intllsschen werden 00k tegen hem ,a1s voor- het Voorlooplg Bewind, bezorgde de capitumalig lid van hetSchrikbewind,hevige aan- latievan Parjs,en bestuurde den aftogtvan
klagten ingebragt.In 1795 verwjderde men het leger achter de Loire.Lodelvj;k XVIII
hem uitdeNationaleConventie en hj leidde belastte hem op nieuw metde portefeuille van
daarna een ambteloos leven. In 1798 zond Policie,doch toen hj de Bonrbon:bezwoer,

Barras hem alsafgezantnaarde Cis-Alptjn- gematigdheid te gebruiken, haalde hj zich
seheRepubliek teMilaan,waarhjmetgene- den fellen haat der Ultra-royalisten op den
raal Brnne het tooneelvan den 18den Frudi- hals.Na langdurigen tegenstandOnderteekende
d0r zocht te herhalen, weshalve men beide hj den 24sten Julj, om aan verderevervolterugriep. In 1799 kwam F0lc#J weder te ging een einde te maken,de verbanning van
'ne valsche positie
Parjs en werd belastmetee> zending naar 57 personen. W egens zt
de Bataafsche Republiek,doch zag zich kort legde.hj in September1815zjnebetrekking
daarna benoemd t0t minister van Policie.In neder en ging a1sFransch gezant naar Dresdie .betrekking ontwikkelde hj eene 0ng0- den.Toen echter hetverbannings-decreetvan
meene werkzaamheid en schranderheid,Z0G- 12 Januarj 1816 tegen de koninçsmoorders
dat hj een belangrtjken invloed verkreeg op en dus ook tegen hem uitgevaardlgd werd,
het binnenlandsche staatsbeleid in Frankrjk. nam hj de wjk naarPraaj,vervolgensnaar
Na den 18den Brumaire (de verheëng van Linz en eindeljk naarTrlëst,waarhj den
Napoleon)organiseerdehjhetgezagderpolicie; 26sten D ecem ber 1820 overleed, een groot
op zjn raad werd voorts eene algemeene vermoyen achterlatende. De pMêmoires de
amnestie uitgevaardigd, en hj toonde zich Fouche, duc d'Otranto (1828- 1829,4 dlnl''
veel jveriger in het verhoeden dan in het zjn d001*leauehamp uitechtebescheidenopge'
bestrafen vân misdaden. Dit maakte hem Bteld.
Fougas,zie M'
echter verdacht bj den Eersten Consul,die
qn.
Foulard is eenezjden stof,dievoorzakhem doorzjnehandlangerslietbespieden en
hem in 1802onverwachttlitzjnebetrekking en halsdoeken en 0ok welvoorkleedjesgeOntsloeg.H0e juist FOICAJoordeelde overde bruikt wordt. Zj heeft ketting van ongegebeurtenissen van dien tjd, bljktuit zjn tweernde,rure,eendxaadszjde,eneeninslag
gezegde om trent de teregtstelling van den van garen u1t Eoret- ofEoszjde,zelden ook
hertog nan zlzeFliezl:rc'est plus qu'un crime, van ongetweernde zjde,desgeljks eendraads.
c'est une faute''. Reeds in het midden van Het ruwe weefsel wordtafgekookt, gezengd,
1804 kwam hj Aveder aan het hoofd der geverwd en gedrukt.
policie, en vooral gedurende de veelvuldige
Fould (Achille),een Fransch staatsman,
afwezigheid des Keizers had hj eene uitge- geboren den 17den Novem ber 1800,w as de
strekte magt.Napoleon had hem reeds in den zoon van een rjken Israëlietischen bankier,
gravenstand opgenomen, doch verleende hem legde zich bj zjn vader op debehandeling
daarna den hertogstitelm et uitgestrekte goe- van geldzaken tûe,maarwjdde zich tevens
deren. Niettemin bestreed hj steedsde over- aan de schoonekunsten,weshalvehj reizen
dreven plannen van dien Veroveraar,zoodat deed naar Italië en naar hetOosten,en stond
dezehem in 1810 nogmaalsdwong,om afstand later met zjn broeder Benoçt aan hethoofkl
te doen van zjne betrekking en naar zjne Van een bankiershuisonder defrmaF.OPPengoederen te gaan. Gedurende den veldtogt l
teim # Comp.Ten tjdevan LouisTMlyze)
van 1813 riep Napoleon hem echter naar die omtrent ge
we
ld
re
dljhj
keli
ad
anva
genleg
henh
teden zjn
Dresden, en zond hem van hier eerst als raad inwon,
algemeene
gouverneur derIllyrische prövinciën naar Lai- Handelscollège,- in 1842 zag hj zich gekobach, en na denslagbj Leipzig naarRome zen t0t 1id der Kamer van Afgevaardigden,
en Napels, om het oog te houden Op M grat. waar hj t0tde jverigevoorstandersvan het
Na dep afstand van Napoleon gaf FO'
IICAJ ministérie Gizofbehoorde,- na derevolutie
dezen den raad, om Europa te verlaten.Bj van 1848 werd hj lid der Constituante,en
deBourbonsdronghj aan op eenevergevens- na eene aanvankeltike nederlaag in 1849 1id
gezinde en verzoenende staatkunde, en toen

vanhetW etgevendLigchaam ,waarnaNapoleon

men hiervan niets wilde weten, begaf hj hem belasttem etdeportefeuillevanFinanciën.
zich naar zjne goederen.Zoodrahetberigtder In 1851 legde hj haar neder,aanvaardde ze
landing van Napoleon Parjs bereikte,wilden na den staatsstreek n0ggedurendekortentjd,
de Bourbonshem belasten metde portefeuille doch nam na de verbeurdverklaring der goevan Policie,en daarhj een Nveigerend ant- deren van hetHuisvan Orléanszjn ontslag.
Avnord gaf,Averd ordergegeven t0tzjne in- W eldra werd hj senator, doch keerde 00k
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spoedig naardeministerstatblterug,waarhj deze l'ouqnlterug en benoenadehenl t0tkosade inanciële zaken in Napoleontischen geest mandant van een regiment.In die betrekking
bevorderde.Men meent?dathet plan van het streedhj in Silezië,werdbevorderdt0tluiteberuchte ocréditmobilier''vanhem afkomstig nant-generaal en onderscheidde zich in den
is,alsmede datvan pnationale leeningen''om Zevenjarigen 00rl0g. Toen Frederik 11 in
het staatscrediett0teene volkszaak temaken. 1749 naar Saksen trok, werd Fouquê belast
In 1857 werd hj 1idderAcadémievan Schoone metde verdediging van den pasbj Landshut.
Kunsten,in 1858 lid van denGeheimenRaad, Zjn korps bestonduit13000 man,tegenover
doch in 1860leydehj zjneportefeuilleneder. dat van Landon, hetwelk 40000 man telde.
In hetvolgendeJaarzond hijaanNapoleotteene Laatstgenoemde wist Fouj'
tçêuitzjne sterke
DMémoire'' over den hagcheljken hn
' anciëlen stelling te lokken.De Konlng,schoonaanvantoesànd des lands en gafhem den raad,om keljk daarmede tevreden, zond hem bevel,
geene buitengewone credieten toe te staan om die weder in te nemen,, doch eer het
zonder medewerking van hetW etgevend Lig- zooverwas,zag FO?
:g'
If
Jzich den Q3stenJunj
chaam. Daarop werd hj iIl 1861 weder aan 1760 door devjandeljkeovermagtaangetast
het hootki der flnanciën geplaatst) 0n bleef en geslagen.Hetgrootste gedeelte zjnertroedeze besttlren t0t in 1867,waarna hj t0thet yen bleefop hetsl
agveld,deoverigen vielen
am bteloos leven terugkeerde.
ln 'svjandshanden.Onderdezewas0ok de
Foulon (Jean François), 00n slagtohbr zwaar gewonde Foullbé,wiens leven doar de
dervolkswoede gedurende de grooteFransche zeldzame trollw van zjn knecht Trautscltke
omwenteling,werd geborenteSatlmurin1815, werdrered.DeKoni
ngvergeleek dezenstrjd
trad in staatsdienst,wasgedllrendedenZeven- met dlen van Thermôpylé.De hierop volçende
Jarigen Oorlog intendantbj hetlegertln zag verovering van Glatz kostteaan Vouqw'
ezjn
zich vervolgens t0t staatsraad benoemd.A1s geheele vermogen.Daar hj zich heftig had
ambtenaar had hj zich gehaatgemaaktdoor uitgelaten overde behandeling derPruissische
hardvochtigheid en geldzucht, en toen Lode- ma
krjg
arsg
eev
rs
atng
na
ene
dn
en,v
we
rer
dd
eoh
pjvr
ni
jet uitgewisseld,
voetengesteld.
fzsk X VI hem a1s opvolger van Neckermet
hetbestuur der Financiën belastte,kwam de
openbare meening met kracht tegen hem in

verzet.Met zjn schoonzoon Bertl
tierde,
9t
zlIrégny nam hj de vlugtuitParjs,maarwerd

te Vitry aangehouden.Omdatmen verhaalde,

dat hj in tjd van hongersnood gezegd had:

Het canaille moetmaar hooileeren vreten!''
bond men hem een bundellzooiop den rug,

plaatsteeendistelstrt
lik inzjnehandenlegde
een kransvan brandnetelsom zjnhals:waarna
men hem naar Parjs op hetstadhulsbragt.
Hetwoedende volk wilde hem worgen,maar
het gelukte Lafayette, schoon met gevaar
van zjn eigen leven, den moord aanvankeljk te verhinderen,onder belotle,dat het
procès naar behooren z0u worden gevoerd.

Toen men echter I'
oltlon den zzsten Julj 1789
naar de gevangenis wilde brengen,werd hj

door het volk aan de nationale garde ontrukt

en aan een lantaarnpaalOpgehangen.Terwjl
men zjn hoofd Op een piek dûor destraten
droeg, bragt een andere volkshoop B erthier
naar het stadhuis,en toen deze,doordesma-

deljke behandeling vertoornd,naareen wapen
greep,om zich metgeweld te bevrjden,werd
hj naarbuiten gesleepten desgeljksaaneen
lantaarnpaal Opgeknoopt.

Fouquè.Onderdezennaam vermeldenwj:
H eknricltX#.ZI-t
/ZI.
SJ,vri
jheerdeJt
zM otteFofyf
zl,

een Pruissisch generaal, geboren te 's Hage

in 1698.Hjbehoordet0teenet'
amilievanFransche Ilitgewekenen, werd in 1706 page bj
prins Leopold 'tltzol Altltalt-bessa'tb, en trad in
1715 ilz Pruissische dienstom deelte nemen
aan den veldtogt tegell Karel X II.ln 1729

was ht
jkapitein en bezat hetvertrouwenvan

den Kroonprins, later Ib-ederik Tf.Onaange-

naamheden met zjn chef bewogen hem ,om

i
n 1738 a1smajqorzjn ontslag tevragen en
dienstte nemen ln Denemarken,doch zoodra
I'redetûk 11 den troon beklommen had,riep

De Koning riep hem naarSanssoucien schonk
hem de verdiende hulde.I'ougIé trad echter
niet weder in dienst, maar werd domproost
te Brandenburg, en overleed den zden M ei
1774.
I'
riedricl
t Ileinrieh Karl, vrjheer de la
M otte FtIC/'?:J, een Duitsch dichter. Hj was
een kleinzoon van den voorgaande,werd geboren te Brandenburg den 12den Februarj
1777,nam a1s luitenantdeelaan denveldtogt

van 1792 en wjddezich vervolgensaan het
buitenleven en aan de poëzj,wurnahj in
1813de onafhankeljkheld van zjn vaderland
hielp bevechten,alsmajoor zjnontslagnam,
en bj afwisseling teParjsen op een buitengoed bj Rathenow ,laterte Hallezjnverbljf
hield.Hj overleed teBerljnden23stenJanuarj
1843.Aanvankeljk dichtte hj onder den naam
van Pelleyrin, vertaalde de pNumancia''van
Cerrantes,en schreefdenromanpAlwin(1808,
2 dlnl'', - de gllistorie des edeln Ritters
Galm y und einer schönen Hertogin aus Bretagne (1806,2 dln)':- benevenseeniget00neelspelen. Voorts vermelden wj van hem
het dramatisch gedicht psigurd, der Schlangentodter(1809)1:, detooneelspelen rEginhard und Emma (1811):', en rAlboin, der
Longobardenkönig(1813)'',- denridderroman
DDer Zauberring (1813,3 d1n)''
,- hetalgemeen bekende sprookje pundine (1811,13de
uitgave1864)''
,- hetromantischeheldendicht
1Corona''
, -- ylllie Fahrtcn Thiodolfs (1815,
2 dln)'', - psangers Liebe (1816)''
,- 7AltsichsischeBildersaal(1819- 1819,4 dln),hetgeschiedkundig epospBertrandduGuesclin
1821? 3 d1n)'', - mDer Verlblgte (1821,3
dln)'',- pDer Sëngerkrieg aufden W artburg
(1828)'', - zjne eigene pluebensgeschichte
(1840)'',- pAbtàllund Buszeoderdie Seelenspiegel (1844)'', - en rGedichte (18161827,5 dln)''.Zelfbezorgdehtjeeneuitgave
12*
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zjner rAuserwëhlte W erke (1841,IQ dln.)''
Hj behoortt0tderomantische schoolen 0nderscheidt zich door eene rjke verbeelding
en een krachtigen dichttrant.- Zjnetweede
echtgenoote, Kamoline von l?riest (geboren in
1773, Overleden den zlsten Julj 1831)heeft
zich door haregeschriften DBriefeiiber Zweck
und RichtungweiblicherBildung(1811)'',- en
doorhare rBriefeiiberdieçriechischeMythologie (1812)''enz.a1s schrjfster bekend gemaakt,- en o0k van zjne derde vrouw,
Albertine Tode,verscheen onder anderen de
roman pRrinhold (1865,2 dln)'.
Fouqulères (Jac0b)ofI'
ol
tqltier,een Ne-

Nationale Conventie, om haal'met die daad
van geregtigheid geluk te wensehen.Toeneehter bragtInréron Ook tegen hem eenebeschuldiging 111. I'onqlder-T1 '
tlille poogde zich te
regtvaardigen? en toen ditnietgelukte,stelde

hj zich vrjwlllig terbeschikking desregters.
Eerst na verloop van 10 m aanden eindigde

zjn procès.Hoewelhj alle schuld op Robeswierrd zocht te schuiven, werd hj a1s een
gewetenloos regter ter dood veroordeeld en

0g den Cden Mei 1795 geguillotineerd. Hj

stlerf volgens sommigen als een lafaard,'tgeen echterdoor Cklylewordttegensproken.

Fourcroq (Antoine François de), een

derlandsch landschapschilder,geboren te Antwerpen in 1580, w as een leerling van de
M omper, Breu-qltel en Rnbens,schilderde aan
hetH0fvan den Keurvorstvan de Pfalz,bezocht Napels en Rome en kwam in 1621 te

Fransch schelkundige,geboren teParjsden
15denJunj 1755,studeerde in zjnegeboorte-

Parjs,waarhj met Vouetop lastvanLodeln'
'
jk XIII de groote steden van Frankrjk
tusschen devenstersdergrootegaanderjvan
hetLouvreschilderde.Hjvolbragtzjnetaak
zôö goed,dathjindenadelstandopgenomen
werd.Hj overleed in 1659.Zjne stt
lkken in

tes.Hj was een jverig medewerkeraan de
ljst der nieuwescheikundigebenamingen en

olieverf en fresco geven getuigenis van eene

getrouwe studie dernatuur.Zjnekleuren zjn
frisch,maarzjnelandschappenwelwatgroen.
Naar onderscheidene van deze zjn doorhemzelven ofdoorapdeqen gravuresvervaardigd.
Fouquier-Tlnvllle (Antoine Quentin),
de beruchte openbareaanklagerten tjde der

stad, hield er voorlezingen over scheikunde

en natuurljkehistorie,enwerd in 1784hoogleeraar in de chemie aan den Jardin desPlanvolbragt met Van ltelin een aantalchemische

analysen.In 1792 bevorderde hj als lid der
Nationale Conventie de eenheid van maat en

gewigt,ennadathjvervolgens00k in andere

staatkundige betrekkingen waswerkzaam ge-

weest, keerde hj in 1798 t0t zjn wetenschappeljken leerstoel terug.Na den 18den
Brumaire benoemde Bonaparte hem t0t lid
van den Staatsraad en belastte hem in 1801

met de leiding van het Openbaaronderwjs.
Metgrooten jverdeedhj opdaartoegeschikte

groote Fransche revolutie, werd geboren in plaatsen uitmuntende scholen - vooralpoly1747 te Herouel,een dorp in hetdepartement technische scholent onderwjzers-kweekschoAisne.Zjne ouders,tOtden landbouwenden 1en,regtsgeleerde en geneeskundigescholenstand behoorende,zondenhem naareeneschool verrjzen,en de Keizerschonk hem 200000
te St.Quentin en kochten daarna voor hem franc en nam hem op in den gravenstand.

eene procureurs-betrekking.Hj moest deze Hj overleed den 16den December 1809.Van

nederleggen w egens een bankxoet,begafzich zjne geschriften noemen wj: rlzeçons d'
hisin dienstdergeheime policie enonderseheidde toire naturelle et de chemie (1781,2 d1n,en

zich reeds bj den aanvang deromwenteling
doorzjndemocratisch cynismus.Dantonbragt
hem in kennis met R obespierre, en deze
benoemde hem t0topenljk aanklager(procureur-generaal) bj derevolutionaireregtbank.

laterbj herhalingl''
,- pLa médecineéclairée
par les scienses physiques (1791,4 d1n,3de
uitgave 1806)''
,- en rTableaux synoptiques
de chemie (1800)''.

Fourcroya Vent. is de naam van een
Verstoken van alle beschaving, menschlie- plantengeslachtuitdefamiliederAm aryllideën.
vendheid en geweten,volbragthj onderhet Voorheen rekende men het t0t het geslacht
m asker van onom koopbaarheid de bloedige Agave.Van desoorten noemen wj F.,
gùcxbevelen van het Comité du salut public,en tea Vent. met stekelige, 2 Ned. el lange,
het moorden was weldm zjn lust.W anneer ruim 1 Ned. palm breede, kransvormig gemen hem somtjds op verwisseling van per- plaatste bladeren en een 10 Ned.elhoogen,
sonen opmerkzaam maakte,gafhj ten ant- sterk vertakten bloem stengel m et duizende
woord: pHet doet er niet t0e; van daag of hangende, bleekgroene bloemen, - en F.

morgen moeten zj toch sterven''. Hj zond otbensisAc
''
l
t7.,eenekleineresoort,desgeljks
spionnen naardegevangenis,die hj laterals m et stekelige bladeren.M en gebruiktdebladen
wor
t
e
l
veze
ls a1s touw , den stengel t0t
getuigen voor de l'egtbank riep. Een der
gezNvorenen, M ontanl genaamd, werd zelfs brandstof,de stekelst0tspjkers,enhetsap,
d00rher: aangeklaagd,omdatdie man bjde datzich na het wegbreken van eenige middelveroordeeling van CkarlotteCordayeenigmede- bladeren vergaârt, na de gisting, t0t een
ljden had betoond metde Girondjnen.Hj bedwelmrnden drank.
deed M n de Conventie hetvoorstel,om een
Foun er noemt men een onderoëcier,die
schavot in de regtszaalte doen optimmeren, bepaaldeljk belastis,om demanschappen te
dat echter zelfs door Collot d'Aeràoi.
s met voorzien van levensmiddelen en kleeding en
afschuw verworpen werd.Nadathj Overde daaromtrentde administratie tehelpen voeren.

hoofden van allepartjenhetvonnisdesdoods Hj draagt de Onderoëciers-strepen op den
had uikesproken,verwees hj met evenveel bovenarp.
gver Robespierre en Dantont0tde guillotine. Fourler.Onderdezennaam vermeldenwj:
Jean ./lpffdfe Jose
pl
t, baron A urier, een
Na hunne teregtstelling verscheen hj in de
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verdiensteljk Fransch wiskundige.Hj werd alsmedevanhetbestaanvaneenonsterfeljken
geboren te Auxerre den zlsten Maart 1768, geest en van eene t0t in het oneindige zich
was de zoon van een kleemnaker!bezochter zelveherscheppende stof.Hetheelalisin zjn
de militaire school en verkreeg hler reeds op

0og eene scheppende associatie,waaraan alle

zjn 18dejaareeneleeraarsbetrekking.Daarna zonnen en planeten deel nemen.onze aarde
kwam hj eerstaan denormaalschool,vervol- verkeertnog in hare kindsheid;zj zalzich
gens aan de polytechnische school te Parjs gedurende 40000 jaren ontwikkelen en dan

en trok metgeneraal Bonaparte naar Egypte. langzamerhand verouderen.Voor haar is het
Hierbeweeshj belangrjkediensten;hjwas scheppende en verzorgende wezen de menschsecretarisvan het rlnstitutd'Egypte''enmede- heid,en in deze heeftieder mensch zjne bearbeider aan de pD escription d'Egypte''.Na paalde waarde. Hj Ondek'
stelt voorts eene

zjn terugkeerwerd hjprefeotvan hetdepar- harmonie der hartstogten, daar hj deze be-

tement Isèreen behield dien postt0tin 1815, schouwtalsde drjfkeeren van alle werkzaamterwjl hj in 1808 den titel Ontving van heid.D00<eenzjdigeontwikkeling derhartsogten is de harm onie verbroken en het
baron. Hj bragt de drooglegging t0t stand tkwaad
in de wereld gekomen,datzich opender moerassen ln Bourgoin bj Lyon.Naden
terugkeer van Napoleon van Elba hield hj baart in eene berustende godsdienst,in eene
zich aan de zjde des Konings,m aar werd verdeelde w etenschap, in eene onregtvaardig
evenwel door den Keizer benoemd t0tprefect straFende wetyevi
ng en in eenedwangzieke
van het Rhône-departement,doch kort daarna staatkunde? dle de m eerderheid tegen de

ontslagen.Nu vestigde hj zich te Parjsen
wjdde zioh geheelen alaan de studie.In
1815 werd hj 1id,latervastesecretarisvan
de Académievan W etenschappen.Hjoverleed
den 16den Mei 1830. Grooten roem heeft hj
verworven doorzjne pr
fhéorie analytique de
la chaleur,(1822)''; 0ok schreefhj eene

minderheid in het harnas Jaag't. Het groote

probleem der menschheid is de herstelling der

harmonie.Dezekan alleen plaatsgrjpen door

ontwikkeling van alle in den mensch aan-

wezige kiemen van neigingen en hartstogten,

alsmede door eene groepéring der indivlduën
voor de verschillende soorten van werkzaamnMémoire stlrlestempêratures du globeterres- heid naar gelang van hunne vatbaarheid.
tre et des espacesplanétaires(1827),- als- Daarom eischt dem odernesocialewetenschap
mede eene rAnalyse des équationsdéterminées in de eerste plaats de kennis der neigingen

(1831)'', die Onvoltooid bleef, doch na zjn en hartstogten,en dezezjn doorI'
onrier Op
dood door N avier uitgegeven w erd.
eene eigenaardige, maar gedeelteljk zeer
Cltarles Fplridr) een Fransch socialist en willekeurigewjze verdeeld.
den grondlegger van hetnaar hem genoem de
Yolgens deze beginselen wilhj de weinig
sodale stelsel.Hj werd geboren den Cden zamenhangende gemeenten en de eenigzins
April 1772 te Besançon,bezocht hetcollège

aldaar en onderscheidde zich door jver en
eergierigheid,terwjlhj dezenietnaarwensch
bevredigen kon, daar zjn vader hem voor
den lakenhandelwildeopleiden.Despjt,dien
hj hierovergevoelde,schjntdeeersteOûrzaak
te wezen van zjn later verzettegen allen
maatschappeljken dwang.TeRouen,Marseille
en Lyon bekleedde hj ondergeschikte betrekkingen bj den handel,doch wistdoor naauwgezettepligtbetrachtingdegunstzjnerpatroons
te verwerven. Inmiddels peinsde hj op eene
leer,diehetbestaandemaatschappeljkestel-

alleenstaande huisgezinnen vervangen doorde
groote huishouding, door hem phalanœ genaamd, die 12- t0t 1800 personen telt van
elken ouderdom en van beide geslachten,en
in plaats van de verstrooide w oningen Onzer

dorpen wilhj gemeenschappeljkegebouwen
Ofpltalanstères doen verrjzen. Een phalanx
op hetland heefteene behoorljkeuitgestrektheid grondsterzjnerbeschikking.Deeiqend0m van dien grond is verdeeld in actlën,
die voor Overdragt en voor overgang bj versterfvatbaar zjn, en iederlid van den pha-

lanx is daarenboven eigenaarvan dedoorhem
sel z0u vervormen Of vervangen. In mislei- in devereeniging gebragteofverworvenegoe-

dinr en monopoliemeendehtjde kenmerken deren.Hierin nu bestaat het aanmerkeljke

te zlen van hethedendaagschehandelsverkeer, verschil tusschen het stelsel van Fourier en
en die beide moesten vernietigd worden.Het hetCommunismus(ziealdaar),daarditlaatste
breedvoerigst heeft hj zjn stelselontwikkeld den persoonljken eigendom ,althans watden
in het prfraité de l'association dom estique- bodem betreft,wilopheFen.Den pltalanxwil

agricole(1822)'',eenverwonderljk werk,dat hj voortsverdeeld zien in klassenreeksenvoor
bjveledwaashedenveelgoedsbevat.Hjvond huishouding,landbotlw ,fabriekw ezen,opvoe..

dan0Ok eennietoveryrootaantalaanhangers, ding,wetenschap,kunst,enz.,en deze weder

die zjneleerverkondlgden.HtiOverleed den in ordenreeksen, bjvoorbeeld de klasse voor
loden October 1837 met zulk een volkomen landbouw in deorden boschbouw ,akkerbouw
vertrouwen op de deugdeljkheid zjnerdenk- en tuinbouw ,- en eindeljk de Ordenreeksen
beelden, dat hj Jaren aaneen dageljks op weder in reeksen, bjvoorbeeld de orde voor
hetzelfde uur huiswaarts keerde m et de vaste ttlinkouw in de zorg voor de verschillende
h00y,dathj ereent0tzjn stelselbekeerden soorten van ooft.Langsdien wegkomtmeneinm illlonair z0u vinden,bereid Om uitvoering te deljk t0tdeverschillendesoorten ofverscheigeven aan de doorhem voorgesteldeherschep- denheden van den arbeid, die door de elementen der vereeniging, door groepen van
ping de<maatschappj.
Het Fol
trilrismn,
îot'het stelselvan I'
oltrier 7 t0t 9 leden, worden volbragt. op deze
gaatuitvan 'smenscheneenheidmethetheelal, wjze kunnen alle verscheidenheden van
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gmaak en karakter bevredigingen eenegepaste paciique''veranderd werd.Om de verhouding
werkzaamheid vinden, daar e1k lid zich uit te bejrjpen van hetFouxiêri
smustOtandere
vrjekeuzebj verschillendegroepen kanaan- sociallstische scholen,raadplege men de artisluiten en alle uur ofalle 2 uur van deeene kelen Commnnism'us en Socialismss.
groep t0t de andere overgaan. Hierdoor z0u
Fourragéren noemt men 1
)i
1c armée
.l (
elkevatbMrheidgelegenheid erlançen om zich het verschaffen van voedsel vool' de m ante ontwikkelen,terwjldegestadlgeafwisse- schappen. Dat voedsel w ordt uit de magaling van werkzaamheden de gezondheid des zjnen ofvan de leveranciers gehaald,ofin

ligchpms, de veerkracht des geestes en de tjd van 0orlog van elkeplaats,waarhette
opgeruimdheid des gemoeds bevordexen zou. krjgen is - vaak d001
.maatregelen van geIeder z0u voorts deel hebben aan het ver- weld van de inwoners van hetvtjandoljke
bruik volgensin
zjne neigii
n
dn
och
in Ver- land.Ts de vjand nabj,dan dientzulkste
gnhgeei
d,va
ztjn
band met en evenr*d
kapi- geschieden ondervoldoende bedekking en met
@
taal,zjn arbeid en ZPn talent.Daarverder devereischtevoorzorgen.Fourageerteen doorde sociale mensch z00 spoedig mogeljk in treltkend corps in zjn eigen landyzoo dient
een Bocialen toestand moetgeplaatstworden dit zooveelmogeljk in Overleg met de plaatdient m en 0ok de kinderen
,
,zoowelmeisjes
seljke besturen te geschieden. Vreedzame
a1sJongens,t0taan hun 12depf14dejaaz
-op lieden m ag m en ook in den vreem de niet
dexgeljke wjzealsdevolwassenen in klassen van hun voorraad berooven zonder hen daarte verdeelen en aan hetwerk te zetten.Het voorin geld schadelooste stellen.
bestuur van zulk een phalanx z0u eindeljk
Fox.Onderdezen naam vermelden wj:
w
dorden toevertrouwd aan de oudsten, die bj
Nittert Foz, gewoonljk l
'onker Foz gee verkiezing althans '/aste der stemmen op
zich vereenigden. Fourier was er volkomen
van pvertuigd, dat de oprigting van slechts
éên phalanx voldoende z0u wezen, om de

naamd,in het laatst der lddeeeuw kolonel
in dienstvan hextog Albreckt van,Saksen.Op
verzoek der Schieringers,die doorde Gronin-

gers overwonnen waren, werd hj in 1496
voordeelen van zjn stelselaan het lichtte metkrjgsvolk naarFrieslandgezonden,waar
brengen,zoodat alsdan terstond allevolkeren hj al aanstonds eene volkomene zegepraal
zich in dergeljkephalangen zouden splitsen, behaalde,maar zwaar gewond werd.T0therwaarna hethoofdbewind in handen zOukomen stelling vertoefde hj eenigen tjd te Sneek,
van een centraal bestuur, door hem omniar- waarmen hem tegen belastingvan 8000Rjnehaat genaamd.Inmiddels is de eerste prac- sche gtlldens in 1497 de stad en het land
tische proef,doorzjneaanhangersteCondé- deed ruimen.In datzelfde Jaarechterkwam
sur-vêgres bj Versaillesgenomen,geheelen bj terug,maakte zich meester van eenige
al mislukt, en 00k met eene nieuwe Onder- steden e1zvertrok Op nietlw.De Hertog zond
neming in de voormalige abdj Citeaux,en hem echtcr in 1498 nogm aals derwaarts,om
met eene volkplanting in Brazilië ging het de Groningers aan te vallen.Hj behaalde

niet beter.
eenige Overwinningen, maar werd toen voor
I'
onrier doorzag m et schranderen blik vele 2300 Rjnsche guldens afgekocht.Naauweljks
gebreken derhedendaagscbe maatschappj,en echter hadden de Groningers hierdoor de hanwist op eene geniale wjze onderscheidene den ruim gekregen, of zj vereenigden zich
behoeften van het volksleven aan te duiden. m etdeLeeuwarders,om tegendenJonkeropte

Intusschcn washjvan hetgewigtvan enkele trekken.N0gvôôrzj evenwelslaagsraakten,
waarheden zoozeerdccrdrongen,dathjelken keerden deGroningersnaarhunnehaardsteden
inval, die daarop betrekking had, als eene
hemelsche ingeving beschouwde en hierdoor
t0t de zonderlingste droomen en hersenschimmen verviel.Zjne leexlingen, z0o als
Consldlrant, die eene XDestinée sociale'' in
het licht gaf,P- pery,die eene p'
rhéorie de
l'
association etde l'
unitéuniverselledeC.Fou-

terug,en de Friezen zagen zich genoodzaakt
Om A lbreeh,t'
pcs Saksota1s hun bescherm heer
te huldigen. Fpz werd toen bevelhebber van

FrieslandenhieldteLeeuwarden zjnverbljf.
H ertog A lbrechtw enschte echter ook heerschappj tevoerenoverGroningenendeOmmelanden, zoodat hj zich met Edzard, graat

rier (1841)'' schreef? Lemoyn, die in zjne van Oost-Friesland verbond, om de Gronination par phalangeagricoleindustrielle gersaantevallen.Den22stenJulj1499kwam
pAssoci
(1844)''eene uitvoerige beschrjving gaf der ook Fpz m eteeneuitgelezene bende te Kropsinrigting van den phalanx, Henneqlin,J'
tïes wolde en begaf zich van daar naar Kolham.
ZecAerclïer, Trqnsen, enz.,hebben de dwa- Hier werd hj doorde Groningersaangevallen

lingen van hunmeestergedeelteljk vermeden enverslagen.Zwaargewondenopztjneknieën
en zjne leervrjgepleitvan debeschuldiging gezegen,spoordehjdezjnen aant0tstrtjden,
van materialismus,ongodsdienstigheid en ver- en daar hj zich nietwilde Overgeven,werd
nietiging van allehuiseljke banden.Men kan h!j met hetzwaard in de hand gedood.llet
zeggen,datdaardoor deleervan Fouriereene gehucht Foxhol,gelegen terplaatsewaarhj
geheel andere gedaante en eene veel meer sneuvelde,ontleentvan hem dien naam.
practische strekking heeftverkregen.Om haar
Geor-qe Fo.
'r, den stichter van hetkerkgete verspreiden, zjn Onderscheidene maand- nootscllag derKtvakel'
s,(ziealdaar).Hijwerd
schriften en weekbladen uitgegeven, zooals geboren ln 1624 in het
dorp D rayton in het
rLe nouveau monde''y- pLe phalanstère ou Engelsch graafschap Leicesteren w asde zoon
la reforme sociale'' - en ,,La phalange'' van een Presbyteriaanschen wever.Aanvankewelke in 1843 in het dagblad ,,La démocratie ljk werd hj leerling bj een sts
hoenmakeren

FOX.
wolkooper en met het hoeden der schapen
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in 1182 voor het ministérie Roekin-gkam en

belast.De eenzaamheid, zjn diep gevoelen Sltelbnrneplaatsmaakte,werd Foœ t0tstaatsde godsdiensttwisten van die dagen bragten

secretaris benoemd, doch daar het hem niet

hem weldrat0tdeovertuiring,datalhetuit- gelukte,met de Amerikanen vredete sluiten,
wendigeeigenljkgeenerlelwaardeheeft,maar legde hj zjnebetrekking neder enwerdverdat de mensch alleen zalig kan worden dool* vangen door den jongen Pitt,metwien hj
den geest Gods ofden geestvan Christus in

overde belangrjkstevraagstukkeneenhevigen
zjn binnenste.In 1647 maaktehj een aan- strjd voerde.Nadathjde verstrooidekrachvang met hetverkondigen van de godsdienst

ten der oppositie vereenigd en zich zelfsm et

do geestes,- enhjdeedhetmeteen moed, Nortk verbonden had)bragthj in 1783 nogdie zelfs voor Cromwellnietsidderde,meteen

maals het ministérie ten val. Portland en

jver,die zelfsin pjn enbanden nietvermin- Nortk vorm den m et hem een nieuw Kabinet,
derde. Hj stichte eene gemeente onder den en de vrede werd aanstonds gesloten op denaam van rGenootschap der Vrienden'',deed zelfde grondslagen, die men tegen Shelburne
eene reis naar Nederland, Duitschland en bestreden had.Steedsbereid,orn zjnepopt
lNoord-Amerika, om leden tewinnen,en gaf lariteitop teoferen aan zjne grootsche(lntm et m edewerking van mannen als Barelay, werpen, bragt hj de Tndia-billin hetParleKeitlöen Penn aan zjne leereen stelselmati- ment, om de grove misbrtliken der Oost-Tngen vorm.Hj overleed den 16den Januarj dische Compagnie te keer te gaan en het be1691, en eerst na zjn dood begon desecte wind over de Oost-lndische Koloniën in hander Kwakers te bloejen.Van hem bestaat: den van de regéring te plaatsen. Ditstoute
DHistorical accot
lnt of the litb; travells and plan verkreeg in hetLagerhuisdemeerderheid,
doch w erd door 'sKonings invloed in het
sllFerings ofGeorge Fox (1694),.

Charles James Foa, een der grootste Brit- H oogerhuis verw orpen, waarna P'
ittaan het
sehe staatslieden en een uitstekend redenaar. hoof
d derzaken kwam en hetLaqerhuisOntHjwerd geboren den24stenJanuarj 1749 en bonden w erd. De openbare meenlng was 1111
W a'S Van

moederszjde een achterkleinzoon zoodanig tegen hem inqenomen,datin 1784

van koning KarelII.Zjn vader Henry .
Foz, slechts het geld der W lhgs hem eene plaats
eerste lord Holland en staatssecretaris onder in hetLagerhuisbezorgde.Niettemin bereidde
Georv
qe .
f.1', zocht hem voor de staatkundige hj zich metBnrkeen andere bekwamemanloopbaan te ontwikkelen,maax verleendehem nen t0t eene ogposi
tie, die in do parlemen-

tevens eenegroote matevan vrjheid,zoodat taire geschiedenls haar geljke nietheeft.Tn

Charles James deslaafwerd van hevigeharts- 1787 kwam Fp= met h0t voorstel? om de
togten inzonderheid van de neiging t0thet slavernj derNegersaftoschaffen,en bewees
spel. Nadat hj te Eton en te oxford op de terstond, dat zulk een m aatregeleen gunstiloFeljkstewjzezjnestudiënvoleindigdhad, gen invloed zotl hebben Op de Britsche K0l0begafhj zich opreisnaarhetvasteland,werd niën. O0k gelukte hethem ,den oorlf)g af te
vervolgens,n0g vôôrdathj den hiervoorver- wenden,dien Tiffwegenshetin bezitnemen

eischtenleeftjdbereikthad,afgevaardigdnaar van Otsjakow metRusland wildevoeren.In
het Lagerhuis en spreidde hier Onder inne- de Fransche omwenteling begroette hj,zonmende vormen groote talenten ten toon.Aan- der zich doorde anarehieo? een dwaalspnol
'
vankeljk voegde hj zich aan de zjde der te laten voeren, den voortlltgang der staatTories en werd dien ten gevolge t0tlord der kundi
ge ontwikkelinq,en onderscheidde zich
Admiraliteit en later t0t lord der Schatkist hierin van B'ttrket dle aan het democratisl!h

benoemd.Te bekrompen W aSechterdie staat- beginselderrevolutie een fellen haattoedroeg.
kunde voor zjn veelomvattenden geest.Hj Foa zag in dit verschil van gevoelen eene
kwam in betrekking met Bnrke en m et de kiem van verdeeldheid voor zjne partj,en

W higs, en zjne politieke denkwjze onderging eene belangrjke verandering.Reeds'
in
1774, terstond na den dood zjns vaders,
voegdehj zich in hetLagerhuisbj deoppositie en verloorhierdoorzjnebetrekking a1s
lord der Sehatkist.Hierdûor gevoeldehj zich
zöö gekrenkt,dathjt0tallerleiuitsgattingen
vervlel,zjn erfgoed verkwiste,zich lnschulden stak en de achting zjner medeburgers
verloor.Deloop derzaken in Amerikawerkte
echter krachtig op zjn vaderlandlievend gemoed en plaatste zjne talenten a1s staatsman
in een schitterend litht. Stetmende op h0t
Britsche reçt en op de Britsche grondwet,
verhiefhj ln hetLagerhuiszjne stem tegen

deed alhetmogeljke om dezete verhoeden.
Toch openbaarde zj zich onderde '
Whigsin
1790bjdebehandelingderQt
lebec-bill.Nadat
Bnrkezjn vriend vrlts
hteloosbezworen had,
de zjde der Fransche revoltltie te verlaten,
voegdehj zich methetmeerendeelderW higs
aan de zjde van hetministérip.Dien ten gevolge w erd het voorstel van Fp.'
r, om t0t
afwending van alle Oorlogsgevaar met de Nationale Conventie in onderhandeling te treden,
met eene groote m eerderheid verworpen.Foz

achtte het echter,in hetbelang der volkvrjheid,zjn pligt Om in zjne gevoelcnstev0lharden,en trad van 1792 t0t 1797,nagenoeg

alleen staande, in het strjdperk tegen de

de bekrompene politiek van hetministérie en indrtlkwekkende meerderheid van het Lagerverdedigde metkracht het regtder Koloniën, huis.H0e geringerhetaantalzjnervrienden

om zelvehun belastingen vasttestellen.Hj wel'd, des te hooger klom zjnegeestkracht.
drong voorts aan op een spoedigen vrede,a1s Meeren meerheldehj ovel
't0tde Demncraheteenige redmiddelvoor hetbedreigde moe- tie en begon te peinzen op eene hervormillg
derland.Toen het ministérie North eindeljk van het Parlement,doch omstreekshetjaar
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1797,tpen hj bemerkte,datzjn tegenstand
krachtbezorgdeaan zjnevjanden,begafhj
zich naar zjn buitenverbljf St. Anns-Hill,
wjdde zich aan de letterkunde en leidde

In 1805 trok hj te velde onder Marmont,

Amiens deed hj,teropsporing vangeschiedkundige bronnen, eene reisn=rFrankrjk,
wMrhj metonderscheiding ontvangen werd.
Bj zjn terugkeerwashetministérie Adding-

der Dardanellen.Na zjn terugkeerkommandeerde hj als generaal van 1808 t0t 1814
eenige legerafdeelingen in Spaqje en Portu-

er een ingetogen leven.Na den Vrede van

werd in 1807 als artillerie-oëcier naarsultan
Selim III gezonden, en onderscheidde zich

bj den valvan dezen,onderhetopperbevel
van generaal Sebastiani door de verdediging

gal.Mass6e> zond hem in 1809,terregtvM rJ* op het punt om den 00r10g te hervatten. digingvan zjn krjgsbeleid,n= rden Keizer,
I'oœ rekende op eene vereeniging van de ge- en deze benoemde I'
oy t0t divisie-generaal.

matigden van beidepartjen en naderdezelfs Na den slag van Salamanca (21 Julj 1812)
nam hj in plaatsvanM armonthetopperbevel

tot Tiff. Hierdoor kwam in 1804 hetministérie Addington ten val, doch de Koning
verzette zich tegen de opneming van I'oœ in
hetministériePitt.Nu plaatste eerstgenoemde
zich weder op de banken der oppositie en
poogde vruchteloos Pittterug te houden van
een verbond metde EuropéscheMogendheden.

0
? zich overhetgeslagen leger,onderscheidde
zlch doorbeleid en moed,en verliethetleger

eerstden 27sten Februarj 1814,nadathjgevaarljk gewond was. Lodewuk XVIII benoemde hem in 1814 t0tinspecteur-generaal
der4deen 16demilitairedivisle.Bj den veldToen eindeljk Pittbezweek uitverdrietover togtvan 1815washj aanvoerdereenerdivide uitkomst zjner politiek,zag de Koning sieen werd in den slag bj W aterloo voorde
zich in 1806 genoodzaakt,om Fpa met Gren- 15de maalgewond.Na de tweede Restauratie

IIW: aan hetbewind te roepen.Zjn groote leiddehj eenambtelooslevenenschreefeene
mededinger had hem een Ontzettenden schul- geschiedenisvan den00r10g inSpanje.In1819

denlast, 00<l0g en grooteverwarriny achter- werd hj insyectelmgeneraal der2deen 16de
gelaten,doch voordathj aan hetslulten van militaire divlsie en afgevaardigde naar het
den vredek0n denken,stierfhjopden 14den Parlement voor hetdepartement Aisne. Hj
September 1806. Hj was eenvoudig en be- openbaarde hier zjne vrjzinnige gevoeleny,
scheiden van aard en zeerbeminneljk in zjn schitterde door zjne talenten als redenaar,
omgang. Met schroom betrad hj detribune, en overleed den z8sten November 1825. van
maar zoodra hj zich in zjn onderwerpver- hem zjn verschenen:rHistoire de la guerre
diepte,ontwaakte zjne welsprekendheid met delaqeninsulesousNapoléon(1827,4d1n)'',verbazende kracht.Zjn rllistory ofthe early en rDlscoprsdugénéralF0y (1826,2d1n)''.
part ofthe reign ofJames 11,with an introFoyatler (Denis),een ultstekend Fransch
dudory chapter (1808)''iseigenljk eenever- beeldhouwer, geboren te Lucière in 1793,
dedigingderrevolutie van 1688.Zjne 7Spee- oefende zich onder de leiding van M arin te
ches in the House ofCommons(1815),zjn Lyon,waarhj in 1816 den prjsvoorbeeldin 6 deelen in hetlichtverschenen.O0k wer- houwkunde verwierf en bezocht in 1817 de

den zjne pMemorials and correspondence Koninkljke school voor schoone kunsten te
(1853- 1857, 4 dlnl''uitgegeven.Ztjne vrien- Parjs,terwjl hj zich hier ter plaatse vesden deden ter zjner eer in 1816 een stand- tigde.In 1819 kreeg hj doorzjn standbeeld

beeld op het Bloomsbury-square en in 1818 XEen Faun''de gouden m edaille en dien ten
een gedenkteeken in W estmlnster-abbey ver- gevol
gede oydragt,om een grootstandbeeld
rjzen.
Foy (Maximilien Sebastien) een Fransch
generaal,geboren teHam den 3denFebruarj
1775, bezocht de artillerieschool te Lafère,
was bj het uitbarsten van den oorlog van

van den heillgen M arcus voor de hoofdkerk
te
as
ee
ver
vaar
di
Van
T
vrAr
ochrt
entno
rae
n Tv
jgen.
voort
s: zjnekunstgenHetstandbeeld

van Spartacus(in den tuin derTuilerieënl''
,rDe buste van Louise Labey (La belle C0r1792 artillerie-om cier,nam deelaan den veld- dièrel''inhetmuséum teLyon,- een standtogt, maar werd in 1794 in hechtenis geno- beeld van mlletGeloof''in Nôtre Dame de L0men,omdathj een afkeurend oordeel had rette'' - basreliéfsaan den Arc del'étoile,-

uitgesproken over Lebon, lid der Nationale en een gedeelte der versiering van de MadeConventie. D00r den 9den Thermidor gered, laine-kerk teParjs.
Foyer, een Fransch woord, hetwelk
streed hj onder M oreau, werd door Desao
aanbevolen aan generaal Bonapavte,en deze brandpuntbeteekent,is tevens de naam eener
wenschte hem a1s adludant mede te nemen schouwburgzaal, w aar de toeschouwers zich
naar Egypte, doch Foy wees dit aanbod van tusschen debedrjvenmetgezelligezamensprede hand.Daarnadiendehj in 1798 in Zwit- king of met hetgebruik van ververschingen
serland onder Seltaumbwrg,in 1799onderM as- kunnen verpoozen. Te Parjs is het foyer
:J> ,bj wien hj werkzaam wasalsadjudant- eene schitterendegezelschapszaal,waarheeren

generaal en chefde brigade.en in 1800 bj en dames in keurig toilet verschjnen, om
Lecourbe in hetcorpsvan Moreau.Als kolonel hunne denkbeelden teuiten overhetgeen zj
was hj in de ongunstige zaak van M orean gezien en gehoord hebben.Te Londen waar
betrokken,doch deconsulB onaparteliethem
niet in hechtenis nemen,maar vergunde hem

ook de foyers niet ontbreken, staat de gedachtenwisseling m inder op den voorgrond,
tedienen bj hetlegerin Holland,werwaarts en in 0ns Vaderland is het foyer nagenoeg
hj de wjk genomen had.Intusschen moest uitsluitend voor heeren bestem d.die er eene
hj lang wachtO op den rang van generaal. verkwikking gebruiken.
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Fraas (Karl Nicolaus)?een verdiensteljk en kort, en dekt hetachterdeelvan 'smenDuitsch landhuishoudkundlge,geboren teStet- schen li
qchaam met een paar losse slippen.
telsdorfbj Bamberg den8stenSeptember1810, Vele konlngen der schepping echter,die niet
studeerde te M iinchen in de nattlur- en ge- w einig te berispen hebben aan hettoiletder
neeskunde, en legde zich vooral t0e op de vrouwen,staren bjhetgebruik van datkleebotanie.In 1835 werd hj inspecteur van den dingstuk met bew ondering op hun beeld in
Koninkljken tuin te Athene,en werd erin den spiegel,hetwelk door hetcylindervormig
1836 hoogleeraar in de kruidkunde aan de hoofddeksel n0g zonderlinger wordt. 00k

universitelt. Na zjn terugkeer in Bejeren hebben zj zonder die uitwassen van mensche(1842) was hj werkzaam aan delandbouw- ljke modedwaasheid geen toegang t0t een
en njverheidsschoolte Freising,en zag zich aanzienljk gezelschap.
in 1845 benoemd t0t inspecteur en hoogleeFracastorius (Hiéronymus),eenverdienraar der chemie en technologie aan de land- steljk Latjnsch dichter,wjsgeer,genees-en
bouwschoolte Schleiszheim.In 1847 ginghj sterrekundige, geboren te Verona in 1483,
als hoogleeraar in de landbouw kunde naar wasop zjn 19deJaarreedshoogleeraarin de
de universiteitte Miinchen en werd er tevens logica te Padtla,doch moestwegensden 00rbelast met het bestuur derveeartsenjschool. lOg na 7 Jaar die betrekking nederleggen.
Hj schreefin hetNieuw-Grieksch de nzkot- Daarna begaf hj zich eenigen tjd naar de
zrifz'
r'
l
7çBoravçxg
;ç(1835)'',ennazjnterug- hoogeschool van Portunone in Friaul, doch
keer:rsynopsis floraeclassicae (1845)'' als- keerde vervolgens naar Verona terug,w aar
m ede: nlflima und P:anzenw eltin der Zeit, hj zich op een buitenverbljfvestigde en aan
ein Beltrag zur Geschichte beider (1847)''. de geneeskundigepractjk wjdde.PausPaw
lf: III benoemde hem tot archidiâconus en
Daarna bepaalde hj zich bj den landbouw J'
en aanverwante vakken en gafin hetlicht: t0t eersten geneesheer van het Concilie te
Historisch-enclklopëdisc,
he Gruudrisz der Trente. I'
raeastori'
ts Overleed in 1553. Zjn
Landwirthschaftslehre(1848)'',- pGeschichte gedicht:psyphilis sive morbusgallictls''wordt
der Landwirthschaft(1851)'',- rDieSchule zeer geroemd!en zjne gezamenljkewerken
desLandbaues(1852,2deuitgave),,- nBai. zjn bj herhallng uitgegeven.
Fra Diavolo of'Broeder de Direl is de
ernsRinderrassen (1853)'',- rDiekiinstliehe
Fisch-erzeugung (1854,2deuitgavel'',- rDie bjnaam van M iehele Pezza, die in 1760 in
Natur derLandwirthsehaft(1857,2dln) ,- Calabrië geboren werd. Volgens sommigen
KBuch der Natur fiir Landwirthe oder land- was hj eerst monnik en droeg alszoodanig
wirthschaftlicherNaturkunde(1860)'7,- pAc- den naam vanFraAnyelo(BroederdeEngel),
kerbaukrisen und ihre Heilmittel(1866)'',- maar werd laterhoofdman eener rooverbende,
Geschichte der Landbau- und Forstwissen- die de omstreken van Intri in Terra diLaschaft (1866)'7,- en mWurzelleben der Kul- voro Onveilig maakte,weshalve hj incontuturpflanzen (1870)''
.Hjbejvertzichbjvoort- maciam ter dood veroordeeld werd.Daarhj
during om de uitkomsten der natuurkundige zich bj hetoprukken derFranschennaarNaw etenschap dienstbaar tem aken aan denland- pelsaandezjdederKoningsgezindenst
shaarde?
bouw , 0m den landbouwenden stand te be.. ontving hj vergiFenis en werd tot kolonel
vrjden van onkunde en vooroordeel,terwjl benoemd, waarop hj met zjne bende deel
hj eindeljk metM ei
jerte Heufeld in Beje- nam aan den oorlog en in 1806 aan de Franren eene groote fabriek van kunstmestheeft

seàen groote nadeelen toebragt.W eldra echter

werd hj verjaagd,zoodat hj zich naar Caladoen verrjzen.
Fra Bartolom m eo , zie Porta (Baccio brië begaf, waar hj onder de leiding van
den com modore M dney S'ZZ JA tegen de Frandella).
Frac, in het Engelsch frook,afkomstig schen optrok. Hj werd echter bj San-sevevan het Middel-latjnsche woord Jroccws of rino gevangen genom en en te Napels opgejloe
s s)een kleed van grove stof,isdenaam hangen. De beroemde opera van A uber heeft
van hetsm akelooze kleedingstuk,dat de he- metzjne geschiedenis niet andersgemeen a1s
dendaagsche m ode aan de mannen van aan- den naam .
Fragaria ,zie Aardbezie.
zienljken stand voorschrjft bj het aEeggen
Fragm ent ofbrokstuk noemtmen een gevan deftige bezoeken,op partjen en bj alle
plegtige gelegenheden. Nadat de m odegodin deelte van een of anderwerk en in hetbjtegen het einde der 17de eeuw haxen zetel zonder een overgebleven gedeelte van een 4euitSpanjenaarFrankrjkverplaatsthad,Ont- schrift der oudheid, dat verloren yegaan ls.
ving zulk een feestgew aad onder de bena- Men heeft onderscheidene verzam ellngen van
mingen jnstaneorps,habit#la FrtTzzj
gt
zït
ç:enz. fragnaenten van Oude Grieksche en Latjnsche
verschillende gedaanten en kwam ln Onder- schrjvers.Daarvan noenaen wj demFragmenta
scheidene kleuren met en zonder versierselen conaicoru:a graecorusa'' van Meineke (1839in zwang,totdatin 1785 deEngelscheJrock 1857,5dln), De r'Fragm entahistoricorum
en daarmede de naam frae in beschaafd graecorum'' van Karl en Theodor A vller
Eurf
ya algemeen werd,en t0tin onzen tjd (1841- 1851,4 dln), de rrrragicorum vet0e ln de gedaante van den zwarten r0k terum fragmenta''van Vossi'
tts(1720),enz.

zjne heerschappj behield.ondoelmatigeren Hoogstmerkwaardig zjn voortsde:
bespotteljker kleedingstuk is voorzeker O0k
Wolfenbuttelsche fraymenten.Deze werden
moejeljk te bedenken.Immers hetdoett0t door Lessin.f uitgegeven in zjneverzameling:
verwarming weinig nut, is van voren open

chte und LitemturtausdenSehëtpzurGeschl
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zen der herzoglichen Bibliothek zu W olfenFram boos (De),een struikachtig gewas,
bi
ittel(1774- 1778)''.Dezefragmentenzjnmet kom t in vele landen van Europa,o0k in ons
groote scherpzinnigheid geschreven,maar ge- Vadel'land,in het wild voor.Dezeheester,de
tuigen tevens van eene hevige vjandschap Rnb'tu ftke'l:.v van L'lnnaens, behoort t0t de
tegen diegodsdienst,welkemenmetdennaam familie der Rosaceën en t0t de afdeeling der
van geopenbaarde bestempelt. Deze frag- Dryadeën.Men heefter metroodeenmetwitte
menten,die eeneverbazende opschudding vem vruchten. Zj onderscheidt zich van andel'
e
oorzaakten, werden later gevolgd door op- Rubus-soorten door bladeren,die van onderen

stellenvandenzelfdenschrjver,nameljkpvom

witen viltig zjn,doordunne,korte stekels

komstig rjn van M 8.Ael
-tzrf
::(ziealdaar).
Fralkzn (C.M.
),een uitstekend Belgisch
beeldhouwer, geboren te Herenthals in 1818,
bezocht reeds op zjn 13dejaaxde schilderacadémie te Brussel,doch bepaalde zich na
den dood zjnsvadersbj degeneeskunde en
vestigde zich a1s arts in de nabjheid van
zjne geboortestad.Intusschenwjddehj zjne
vrje urenaan dekunst.Uiteen gegoten blok
gipsbjvoorbeeld vervaardigdehj metmesen
vjl zjn eigen levensgroot borstbeeld.Later
bezochthj op nieuw deacadômieteBrussel,
en ging erwonen,nadathj doorzjn standbeeld van pvenusmet de duif''grooten roem
verworven had. Hj vervaardigde er onder

boosverkregen.Zj ptltden grond Bterk uit,
zoodat zj om de 3 jaar verplant ofanders

Zweck Jesu und seiner Jiinger''en puebrige aan de stelen der trosvormig gerangschikte
noch ungedriickte W erke desW olfenbiittel- bloemen,dooruitgespreide kelk-en opstaande
schen Fragmentisten''
.Geruimentjd wasmen bloembladeren en door regelmatig gevormde,
in hetonzekere omtrentden scllrjver,totdat zoete, geurige vruchten. Door cultuur heeft
het overtuigend bleek,dat die geschriften af- men een aantal verscheidenheden der fram krachtig gem est m oet w orden.D e stam men,
die uit den wortel opschieten, dragen het

volgende Jaar vrt
lcht,waarna zj verdorren,
zoodat men deze alsdan wegsnjdtO0k topt
men de nieuwe stammen, om de vertakking
te bevorderen.Daar uit denzelfden tronk on-

derscheidene nieuwe stammenJaarljks oprjzen , kan taen eenige van deze 'iegnenaen en
verplanten. De vrucht bevat suiker,sljm ,
plantenzuren, vlugtige olie en (nameljk de
roode framboos) eene roode kleurstof. V00r
huishoudeljk gebruik laatmen zetrekken op
brandewjn, of men vervaardigt frambozenanderen e1f Btandbeelden t0t versiering van azjn en frambozenstroop.Veelalechter worhet stadhuis en een pGevangen Amor''voor den de frambozen versch gegeten,metofzonhet muséum. In 1846 en 1847 vertoefde hj der suiker.

Fram ea of framee is de naam van een

illltalië,en na zjn terugkeervoltooide hj
zjneppsyché,Amortehulproepend'',waarna
hj metde Leopoldsordeversierdwerd,nadat
hj reeds vroeger t0t lid der Académiewas
benoemd.Een zjnerschoonste kunstgewroch-

wa
yen deroudeGermanen,dat00kbjdeBatavleren in gebruik was.HetwordtdoorTJJtlt.
% vermeld en wasvermoedeljk eene korte
spies, zoowel tot stooten als t0t werpen beten is het praalgraf voor de overledene K0- stemd.Hetisni
etonmogeljk,datdewoorden
ningin van Belgie-,waarvan de vervaardiging framea en priem met elkander in verband
hem was opgedragen door destad Oostende. staan.
Franc isdknaam eenerFranschezilveren

Fr:hn (Christlan Martin),een beoefenaar
munt,die ten ttidevan Hendrik III detesder geschiedenis,werdgeboren den4denJunj tons verving en verdeeld werd in 20 sous
1782 te Rostock,oefende er zich in de 00s- (stuivers).Sedert 1795 isde francin Franktersche talen, ging als leeraar naar Zwitser- rjk, sedert 1832 in België en sedert 1850 in
land,keerde vervolgensterug naarzjne ge- Zwitserland de eenheid van het muntstelsel.
boortestad en werd in 1807 benoemd t0thoog- In Frankrjk heeft men zilveren stukken van
der Oostersche letteren, der penningktlnde en

leeraar in het Oostersch te Kasan. In 1815

1/sde11/?
+de)k('
:de11)2en 5francs,engouden

werd hj gewoon lid van deKeizerljke Aca- stukken van 10 en 20 francs.De franc w ordt
démie van W etenschappen, bestuurder en voorts verdeeld in 100 centimes.In het koeerste bîbliothecaris van het Aziàtisch musé- ningrjk Sardiniëhadmen tevoren den franc
onder den naam van lira nuova,en in 1861
is het Fransche mtlntstelselingevoerd in gemunten zeerverdiensteljk en overleedaldaar heelItalië.
um en staatsraad te Petersburg,maakte zich
door het verzamelen van handschriften en

den 16den Augustus 1851.Hj schreef:pRecensio nummorum Muhamedanorum academiae
imperialisscientiarum Petropolitanae(1826)'',
waarvan het tweede deelin de ropusculorum
posthumorum parsprima(1855)''tevindenis,
nerAbhandlungen,die morsammlung klei
hammedanischenumismatik betrefend (1833)''
met eene pNeue Sammlung (1844)'', en

Française ,zie Contredans.
Francesca (Piétrodella)ofPiltro-& r#-

ltlse, een ltaliaansch schilder, geboren om-

streeks het jaar 1398 te Boryo San-sepolcro,
stond, naar men verhaalt, ln grootaanzien
ten hove van GnidobaldoF6J/rJ van Urbino.
De schilderkunstisveelaan hem Aerschuldigd
metbetrekking t0thetlicht-eFect,dewerking

DTopographisches Uebersicht der Ausgrabungen v?n altem arabischen Gelde in Ruszland
(1841)''. Ook handelde hj over de geschiedenis van Rusland in Ibn-Foszlan's und anderex Arabyr Berichte iiberdie Ruszen ëlterer

der spieren en de draperie.Totzjnemeestberoemde kunstgewrochten behooren:pDeopstanding van Christus'' eene muurschilderj
in den Monte di Pieta te San-sepolcro,
een rHeiligeLodewjk''in de regtszaalaldaar,

zeit(18Q3)M.

-

eene pGeeseling van Christus''indesacristy
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van den d0m te Urbino,- en de legende der zjneoefeningen Onderdeleiding vanGioranni
DKruisvinding''te Arezzo.Ook te Ferrara en da W olo-t
/wtzvool'ttezetten.Aanvankeljkhielp
te Rome worden stukken van dezen meester hj zjn leermeester, maar arbeidde vervolgevonden.Gedurende zjne laatstelevenslaren gens zelfstandig en verwierf door zjne 4
was hj blind;hj overleed in zjnegeboorte- standbeeldell der Evangelisten voorden d0m

plaatsomstreekshetjaar1484.
te Genua en cl(,ol'zjne allegorische iguren
Franehe-com tè! het voormalige vrj- voor de kapèl-Niccolini te Florence grooten
graafschap Bourgondie, omvatte alsFransch roem.In 1601 begafhjzich op uitnoodiging
gewestde hedendaagschedepartementenDoubs van Heîtdrik IT'naarFrankrjk en werd er
(metuitzonderingvan hetweleert0tW iirtem- eerste beeldhouwer des Konings,waarnahj
berg behoorendeMontbéliard),JuraenOpper- talrjke standbeelden en vazen leverde voor
Saône,dieop 2811/, En geogr.mjlbjnatien de Koninkljke ttlinen.0ok velaardiydehj
millioen inwonerstellen.Men heefterhellin- in 1604 hetruiterstandbeeldvanv
Hendr%kIL
gen van het Jura-gebergte en uitloopers der en in 1612 zjlz pDavid met het hoofd van

Vogézen, en in het algemeen eene gelukkige Goliath'',thans in het Louvre.Voortsleverde
vereeniging van hoog-en laaggelegen landen, h!Jvoor hetkoperen gedenkteeken van laatstdie eene groote verscheidenheid van voort- genoemden Vorstde 4 hoekiguren.Hjoverbrengselen opleveren. Ten tjde van Caesar leedte Plrjsin 1615.
woonden er de Celtische Sequaners,en na de
Francla (JosêGasparRodriguez),dictator
onderwerping van deze w erd het land aan de van Pamguay,qeboren teAsst
ionin 1757,
Romeinsch-Gallische provincie Belgica prima studeerde eerst ln de godgeleemc
rdheid en vertoegevoegd.Later volqnde hetechter met het vol
rens in de regten,en vestigde zich a1s

westeljk gedeelte van Zwitserland hetafzon- pleltbezorger in zjnegeboorteplaats.W egens
derljk gewestProvinciamaximaSeqt
lanortlm, zjne bekwaamheid en geestkracht werd hj

o0k we1Germania tertia genaamd.In de 5de er w eldra t0talcalde benoemd,en toen Paraeeuw werd hetmet Bourgondië vereenigd en guay zich in 1811 losrukte van de Spaansche

doorCltlodwig'
sopvolgeringeljfd in hetFran- heerschappj,werd htjsecretarisderdoorhet
kische rjk.Hetscheen op nieuw t0tzelfstan- Congrês benoemde Junta. ln 1813 zag hj
digheid te komen,toen R'
ltdolf,qraaf der zich met I'nlyentio Yeyrosvool'den tjd van
Alemannen in 887hetrjk BurgundlaTrans- 2 Jaar t0tconsul benoemd en methethoogste
jurana stichtte.KeizerLotl
taril
tsdeRaksnam gezag bekleed.Tntussehen wilde hj ditniet
Klein-Bourgondië ofwesteljk Zwitserlander deelen meteen man,in wienhjgeenvertrouaf en gaf het aan Xoenraad '
ptzzl Ztikrlneqen, wen stelde.Toen in 1814 het Congrèsweder
terwjl Franche Comtédoor eene erfdochter, vergaderd was,stelde hj derhalve de benoeBeatriœ genaamd,in 1156 ten huweljk werd ming van een dictator voor. Door w elspregebragt aan keizer I'
rederik ./tzr?ycepq
sytx,die kendheid en vrees-aanjaging wisthj de meerBesançon t0t eene vrje rjksstad verhief.In derheid aan zjne zjde te krtjgen en werd
1200 verviel het land, wederpm doôr een voordentjdvan3.
jaart0tdictatorgekozen.Tot
huweljk,aan Offo 11 '
pl4M lran,die daax- n0gtoeonderscheiddehjzichdooreeneonberisovereen langdurigen strjd voerdemetdegra- peljke levenswjzc,legde zich metjvertoe
ven nan CAa'lonn,welke laatste eindeljk in op degeschiedenis,aardrjkskunde,wiskunde,
het bezit kwamen van het graafschap Bour- Franscheletterkunde en krjgskunst,en werd
gondië.D00r een huweljk van Phili
ppws Tr in 1817 voor levenslang als dictator aangekwam Franehe-comté in 1316 aan de Fran- steld.Naauwljks echterhad hj ditdoelbeschekroon maarbjdendoodvan dien Vorst reikt, toen hj zich aan de grootste dwinwerd het weder afgestaan aan Otto IV '
ptzzl el
andj Overgaf.Hj liet xljnetegenstanders
lowrgondië.In 1361 werd het toegekend aan g
ln hechtenis nemen en vormde zich eene
M ar-laretlta t
lcs Vlaanderen,enlatergeraakte ljfwacht van wreede handlangers. Toen er
het ln het bezitvan Karelde s'ïov/:,voorts onrustigebewegingen ontstonden,nam hjhet
na den dood van dezen (1477) in dat van besluit, dat het land naar de eischen eener
zjnedochterM aro en alzoo vanharen echt- zuivere Democratie zOu geregeerd worden,en
genootM aaûmiliaanvllz
lOostenrl
jk.Z0okwam dat een Congrès van duizend leden, uit alle
het onder het bewind van keizer Karel T,' standen gekozen,de teugels van het bew ind
en stond gedurende den Dertiglarigen Oorlog zoude voeren. Toen ec,hter de leden van het
bloot aan de aanvallen der Franschen.Ein- Congrès eenige dagen in de hoofdstad hadden

deljk werd hetmethetgraafschap Charolais
bj den Vrede van Njmegen (1678),metuitzondering van Montbéliard,dat eerst in 1793
van Duitschland islosgemaakt,aan Frankrjk
afgestaan.

Francheville (Pierre)1ook I'
rangnerille

en Francarilla genaamd,een Fransch beeld-

houwer,qeboren te Cambray in 1548,verlïet
op l6-jarlgen Ouderdom hetvaderljk huisen

doorgebragt, verzoehten zj hem dringend,
het hoogste gezag weder te aanvaarden en
hen te ontslaan.Frtutciq gaf daaraan gehoor,

en zjn schrikbewind vertoonde zich nu llog
vreeseljker dan te voren.Zjne gestrengheid
openbaarde zich votll'
a,
lJegtg
ns de Spanjaarden, die hj zonder verschooning ter dood
liet brengen. Jegens de geesteljkheid en
vooraljegens demonniken koesterdehj een

begaf zich, door neiging t0t de kunstgedre- i
ngewortelden haat?en dezeging Overinverven, eerst naar Parjs en vervolgens naar aehting van de R. Katholleke godsdienst.

Innsbriick,waarhj in aartshertog Ferdinand Voortsbevorderdehj landbûuw en njverheid

een beschermer vond, die hem in staatstelde, doormaatregelen,diedikwjlsnietwaren vrj
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te pleiten van willekeur. Natuurljk moest verbood de stichter der Orde aan de ledenj
zulk eene geweldenarj aanleiding geven t0t eenig eigendom te bezitten,en verpligttehen

zamenzweringen.Eenevan deze werd in 1820 volgens de door den PausgoedgekeurderegeOntdekt, en door de teregtstelling van vele len (1209en 1215),om tebedelen,tepredimedepligtigen onderdrukt.Vreemdelingen be- ken, en aan den Paus Onvoorwaardeljk te
handelde hj metwelwillendheid,zoolang zj gehoorzamen. Daarentegen genoten zj de
zich niet schuldig maakten aan de schennis voorregten derbedelorden,zoodatzjvan aalvan zjn staatsmonopolie, nameljk den ver- m oezen konden leven, als predikers,biecht-

bouw van thee.Hj zochtoveraldegrenzen vadersen mispriestersoptreden en Pauseljke
te versperren sedertin de zuideljke Repu- aiaten verkoopen,die aan hunnem oederkerk,
blieken regeringsvoxmen waren ingevoerd,die

hj meer vreesde dan harevoormaligevjandeljkheden.Nadathj hetland aan zjne bevelen onderworpen had, scheen hj in 1824
vrjzinniger gevoelenste koesteren, doch bj
elken aanvalvan zw artgalligheid veroorloofde
hj zich handelingen,die naar den tjd van
hetschrikbewind riekten.Zelfleefdehj hoogst
eenvoudig en ingetogen m et een viertalslaven,en wasnietzuinigvoorzich zelven,maar
hoogst naauwgezet met betrekking t0t de
geldmidddlen des lands. Dit laatste, dat in

welvaart toenam , gewende zich aan zjne
dwingelandj,en hierdoorwerdhetmogeljk,
dat hj zjn stelselhandhaafze t0t aan zjn
dood.Hj overleeddenzostenSeptember1840.
Francisca.Onder dezen naam vermelden
wi
j:
Francisca da A'
J-l'l, eene Italiaansche
vrouw uit de 13deeeuvg.Zj was dedochter

die van Onze Lieve Vrouw derEngelen,P0rtiuncula genaamd, in overvloed w erden geschonken. D aar voorts de Franciscanen ont-

heven waren van hetbisschoppeljk gezag en
slechts aan hunne eigene oversten en den

Paus hadden te gehoorzamen, verkregen zj
eerlang vele aanhangers en een grooten invloed.Na korten tjd telde de Orde duizende
kloosters,uitgeringem iddelen onstaan,maar

met aanzienljke rjkdommen begiftigd. De
noodzakeljkheid,Om den roem derOrde op
te houden, alsmede de zucht om haar z0o

veel mopeljk uit tebreiden,matigdedegestrengheld der ordensregelen,en 00k geleerd-

heid werdgeduld.W etenschappeljkemannen,
zooals Bonarentura, A leœander nan H ales,
D'
uns tvcpflfd,Royer Baeon,NLeolaus deLyra,
W ilhelmus Occ- enz, regtvaardigden door

hunne verdiensteJegens de wjsbegeertehet

feit,datleden van de Orde der Franciscanen
van Guido wc,l Polenta, heer van Ravenna, t0t academische leerstoelen werden geroepen.
en werd door dezen,t0t bekrachtiging eener Steunende op de bewjsgronden, door D'
t
bns
verzoening tusschen de geslachten Polenta en s'co/M
'.
sgeleverd,bekleedden de Franciscanen,
Rimini,tegen haarzin ten huweljk gegeven als verdedigers van de onbevlekte ontvange-

aan den afschuweljken Gianciotto Aclt:fddfl nisdermaagd M aria,eene belangrjkeplaats
da AG sxï en doox dezen wegens hare liefde

tegenoverde Dom inicanen,enhieruitOntstond

jegens zjn halfbroeder Paolo,tegeljk met de langdurige strjd tusschen de Scotisten en
laatstgenoemde vermoord.Reeds Dante heeft de Thomisten,- een strjd, die t0t véôr
in zjn plnferno'' het tragisch uitrinde van weinigeJaren aanhield.DeFranciscanen deelFrancisca bezongen, en zoow el Silmo Pellico den m et hunne mededingers, de D om inicaals Pa'
ulAàydd heeftaan hare lotgevallen de nen,alsraads-en leidslieden dervorsten van
stof Ontleend t0t een treurspel.
de13detotaan de 16deeeuw deheerschappj

Santa Frczlcv
ldclRomana,eeneheiliye,gebo- over de Christeljke volkeren, en toen zj
ren te Rome in 1384.Zj wjdde zlch reeds later door de Jezuïeten verdrongen werden,
vroeg aan vrome overpeinzingen en Christe- wisten zj door eene schrandereverdraagzaamljke werkenten werdtegen harenzin in den heid, meer nog dan de D ominicanen, hun
echt verbonden m et Lav entins de Tozlzïtxzlï. voormalig gezag te behouden.Vele leden der
O0k nahaarhuweljk verpleegdezj dekran- Ordewerden t0tde hoogste kerkeljke waarken in de hospitalen, werd echter in 1425

digheden bevorderd; t0t haar behoorden otlk

in eenegeesteljkeordeopgenomenen stichtte depausen Nicolans.
I'#r,Aleœander L k
%ot'
tœ

in 1433 de congregatie der Oblaten in den IV en F, en Clemens XIV.Ilveraars voor
Torre de Specchi aan den voetvan hetCa- degestrengheidvan denOorspronkeljkenregel
pitool.Na den dood van haargemaal(1436) der Orde beschouwden echter hare grootheid
t0tOpperbestuurderesderCongregatiegekozen, en geleerdheid aIs eeneafdwaling en vormden
overleedzjden 9denMaart1440,enwerdden dien ten gevolge in de 13de en 14de eeuw
29sten Mei 1608 door paus Panl'
us T'rheilig afzonderljke broederschappen,dieonderden
verklaard.
naam van Spirituales ofZelotit0tdweeperj
Franciscanen ,O0k M inorietenofM inder- vervielen en zelfs in verzet kwam en tegen

N'pe#erd (Fratres minores) geheeten,noemen
zich aldeleden dergeesteljkeorde,diedoor
denheiligen I'
ranciseu (ziealdaar)ranHddlï
gesticht w erd.M en bestempelde hen 00k m et
den naam van Barrevoeterst&rJJ.
:
/zl.
çc1:broe4er: en Grl
jze :rt/
et
f6rt
:. De Orde wenschte

den Pat
lseljken stoel, zoodat zj ten deele

uit de Kerk werden verbannen, waarna de
overigen zich vereenigden met de broeder-

schap derSoccolanti(Sandalendragers),in1363
door Paolueèi bj Foligni in Italië gesticht.
Deze broederschap w erd door den Paus op
zieh te onderscheiden doorarmoede,doorzorg het concilie te Constanz (1455) onder den
voor de evangelie-verkondiging en voor de uaam van Observanten erkend en behiel;
zielen der geloovigen,alsmede door verwer- Onder Leo X (1517) de overhand.Sedertdien
ping van alle schoalsche geleerdheid.Daarom tjd isdegeneraalderObservantentevensgene-
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raaldergeheele orde,en desuperior derC0n- Sedert de groote Franse,he Revolutie is hun
ventualen aan hem ondergeschikt.Bj de Ob- aantal op '/ade verminderd,daar de orde in
servanten ontstonden in de 16de en lTdeeeuk Frankrjk, Duitschland,Spanje,Portugalen
nieuwe bepalingen metbetrekking t0tde ar- Opper-ltalië ophield te bestaan, in de Oos-

moede en de zelfkastjding,waarna zj zich tenrjkscheStaten geruimentjdgeenenieuwein reguliere, gestrenge en gestrengste obser- lingen aannam en ten tjde van M'
urat te
vanten verdeelden. De reguliere Observanten

dragen in Frankrjk den naam van Cordeliers,
en elders, zooals in Italie, Zwitserland en
Amerika,dienvan Soeeolantiot'Obserrantqnen.
Tot de gestrenge Observanten behooren in
SpanjetPortugalenAmerika deBaerevoeter&',
in ltalië de Ri
formati en de Collettani,en
inFrankrjk deRecollecten.Totdegestrengste
Observanten behooren de Alcantarùnen in
Spanje en Italië. A1die takken van Observanten vorm en onder hunnen generaal2fàmiliën, nameljk de Cismontaansche in Italië,
Opper-Duitschland, Hongarje, Polen,Palaestina en Syrië,- en de Ultramontaanschein
Spanje, Portugal,Amerika,Azië,Afrika en

Napels vele kloosters verloor.Thans heet'tde
orde hare meeste leden in Amerika en in de
Europésche Koloniën, en in 0ns werelddeel

in Portugal,Spanje,Frankrjk,Italië,Zwitserland,Oostenrjk en Bejeren.- Degeesteljke zusters dezer Orde zjn evenzoo verspreid als de monniken en hebben evenzeer
eene derde Orde,wierleden Sorores tertiae
regulae genaam d w orden.H et inwendig be-

stuur der Franciscanen is nagenoeg geljk

aan dat der D ominicanen, met dit verschil
echter, dat de opperbestuurder der Orde mLzldfdr-pdzldrtztg en die van een kloosterguamtfl tzzsheet.

Franciscea Poh,
l is de naam van een
de eilanden.O01
t het Heilige Grafte Jerusa- plantengeslacht uit de familie der Solaneën,
lem bevindt zich onder het Opzigt der Obser- hetwelk Braziliaanse.he heesters omvat; van
vanten.- D eveelzwakkerebroederschapder desoorten noemenwj F.'
ani
soraPohl(BrunsConventualentelden0gtentjdederFransche felsia uniEora Don),eenheester,dieeen paar
omwenteling in 100 kloostersOngeveer15000 Ned.elhoog wordt.Alzjne deelen zjn bitmonniken; thans vindtmen er alleen n0g in ter van sm aak, en men houdt den wortel
Zuid-Duitschland,Zwitserland en Italië.Alle voor eenau
itmuntend geneesmiddelbj slanafdeelingen der Franciscaner Ordedrageneene genbeet, lsmede bj Ond rscheidene huid
donkerbl
yine ot'grjze wollen pj meteene ziekten.
koord om het ligchaam , waaraan een totlw
Franciscus van A ssisi (De heilige),
metknoopen terzelfkastjdingisvastgehecht, de stichter van de orde der Franeiscanen,gealsmede ronde, korte kappen en sandalen. boren (zooals de legende vermeldt)met een
Eene lange,puntige kap en een lange baard kruis op den schouder in 1184 te Assisibj
zjn de eenige kenmerken,waardoot
.zich de Spoleto, ontving den naam van Franâse'as

Capucjnen van de Franciscallen onderschei- wegens zjne vaakdigheid in hetsprelten der
den. De Capucjnen, voor 'toverige met de Franschetaal.Hj wasdezoonvaneenrjken
strenge Observanten nagenoeg geheel en al
overeenkomende, hebben hun zelfstandig
bestaan te danken aan M attkae'
us '/lczl
Bassi,gehoorzamen sedert1619 aan een eigen
generaal en verkregen vooral door hunne
zendingen naar Amerika en Atèika zo0

koopman en genoot de aangenaam heden van

zjn stand,totdateendroom hem uitzjnebedwelming deed ontwaken. Hj meende een
aantal wapenen te zient die met een kruis

gemerkt waren.Oy de vraag naarhunne be-

stemming kreeg hj ten antwoord:rvoorhem
en zjne strjders!'' Gehoorzam aan dezen
ln m eer dan 1700 kloosters over de 25000 wenk, wilde hj dienst nem en ill Apulië,
leden telden. Deze Orde bestaatnog in Ita- raaar nieuwe visioenen bragten hem op een
1ië en Spanje, in Oostenrjk en Bejeren. anderen weg.Eene vermaning,Om hetinstor-

Frooten aanhang, dat zj in de 18de eeuw

In 1212 ontstond de nonnen-orde der Claris- tend huis des Heeren op te bouw en,begreep
.s
6z', die in 1224 den regel ontving van den hj zöö, dat hj eene bouwvallige kapèlvan
heiligen I'rancisensen daarnainonderscheidene den heiligen Dominieus m oest herstellen?en

afdeelingen werd gesplitst. Eindeljk stichtte hj ontvreemdde aan zjn vaderkostbarerollelz
genoemde heilige in 1221 de wereldljke orde laken om daarvoorte zorgen.Zjn vertoornde
der Trinitaeiërs,w aartoe zoow elvrouw en als vader verstiet hem , en hj leefde twee jaar
mannen behoorden,die slechts weinige voûr- als kluizenaar, totdat hj te Portiuncula bj
schriften hadden op te volgen en alleen den Assisidat gedeelte der Gewjde Schrifthoorde
gordel der Minorieten droegen;die Orde was voorlezen,hetwelk deuitzendingderJongeren

reedsin de 13deeeuw zeertalrjk,terwjlzj bevat.Toen verkocht hj alleswathj had,
later zich voor een groot deel verbond met hulde zich in eene bruine pj,snoerdeeen
de Spirituales Of Fratricelli en metde Beg- koord om zjn middel en verbond zich met
harden en met deze in handen viel der 8 geestverwanten tût een apûstolischenhandel

Inquisitie. Uit haar ontstûnd in 1287 dere- en wandel.Reedswashetaantalzjneraangullere m onnik-orde der M inorieten ran de hangersaanzienljk,toen hj in 1209t0tpaus
Wpefd,die in Frankrjk naar een dorp bj Innoeentius II1 naderde met hetverzoek om
Parjs Pik'
ts genoemd werden,zich bj de den door hem Ontworpen regel te bekrachtiObservanten schaarden, maar thans verdwe- gen.Hoew el de H eilige Vaderhet eerst later

nen zjn. Het qeheele getal der Fran- toestond,begon deordederFranciseanen(zie
c
iscanen bedroeq ln de 18âe eeuw 150000 aldaar) of die der Minorieten (Minderen in
monniken, die ln 9000 kloosters woonden.

hetKoningrjk Gods)krachtig tewerken.Uit
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Assisi trokken de broeders dool- het land, deren, hem t0t zich riep, doch er was een
predikend en allen tot bûete opwekkend. bevel van Mœtu.
g IV noodig,om I'raneise'us
W eldra kwam er eene tweede en derde orde te bewegen, naar Frankrjk te gaan,waar
bj,- voortseene A'an vrollwen,welkedien hj met KoninkljkeeerOntvangen werd.Hj
regel M nnam en, en van broeders en zusters k0n het leven van den Monarch nietverlen-

die,schoonin htmnemaatschappeljkebetrek- gen, doch droeg niet weinig bj t0t diens
kingen volhardend, afstand deden van alle kalm verscheiden. Karel VI1I raadpleegde
aardsgezindheid. Ikaneiselu zelf begaf zich hem bj gewigtige aangelegenheden en deed
naar Egypte om den Sultan te bekeeren ot' hem een klooster bouw en tePlessis-les-Tours

den marteldood te sterven,maarhj slaagt
le en een anderte Amboise,terwjlvoortsLodenoch in het een, noch in het ander. Na '
ln'
J
W XIIhem overhaalde om in Frankrjk te
zjn terugkeer in Italië leefde hj wederals bljven. I'
ranciseus overleed den 3den A?l.
il
kluizenaarop den Alverno,waarhj zjnlig- 1507, en werd in 1513 zalig,in 1519 hellig
ver
kl
aar
d.
chaam door gestrenge kastjdingen tblterde,
maarzjn hartvan zaligheid doordrongen ge- Francius (Petrus),een Nederlandsch Jetvoelde over de liefde des Verlossers. H ier terktm dige,geboren te Am sterdam den 19den

had hj volgensdelegendeeenvisioen,waarin
hj een gekruisigden serafaanschouwde,weshalve zjne Orde O0k den naam van Seraijnscheverkreeg.Hj overleed te Assisiden4den
odober 1226,en bj zjn dood vondmenaan
zjn ljk de lidteekenen derwondenvan Cltrisf'
lf'
:, w elke hj, naar men later berigtte,2
jaar lang op het levend ligchaam gedragen

Augustus1645,genootaldaaropdeLatjnsche
schoolhetonderwjsvandengeleerdenHadriazl'
lfdJ'
tbni'tçs,studeerde teLeiden,bezochtEngeland,Frankrjk enItaliëenwerdteAngersbevorderd t0tdoctorindebeideregten.Xadathj
voorts betrekkingen had aangeknooptmetde
meestberoemdegeleerden,zaghj zichbjzjne
terugkomst in zjne geboorteplaats benoemd

had.O0k vermeldt de legendeonderscheidene t0t hoogleeraar in de geschiedenis en welwonderen van dien Heilige,enzjnelevensbe- sprekendheid aan hetathenaeum illustrealdaar

schrjvers doen uitkomen,h0ehj zich totin (1674).In 1686 werdhj belastm ethetonderde geringste bjzonderheden gevormd had wjs ill de Grieksche taal,bedankte in 1692
naar het voorbeeld van Cltristns. Van zjlle V00r e0n beroep naar Leiden en overleed op
achtergelatene geschriften, die meermalen ziJ*n verjaardag ill 1704. Hj waseen uitstewerden gedrukt,zjn zjnebrieven hetmerk- kend redenaar, een keurig dichter in de Lawaardigst. Zjne levensgeschiedenis werd op tjnsche,Grieksche en Nederlandschetalen,en
last van Gregorius IX opgesteld dûor een een man van groote geleerdheid. Hj wordt
ms,B'
tbeman,
zjner medgezellen, Tltomas de Celano, den als zoodanig geroem d door Graeri'
vervaardiger der hym ne pDies irae''.De ge- Perizonlns, Clt
per'
t
bs,lroekltuoen enz.,en0nleerde H ase schreef in 1856: rFranz v0n derscheidene vorsten begiftigden hem wegens
Assisi,ein Heiligenbild'')door &.%r.Stemler zjnegroote talenten metgoudenketens,eere-

in hetNederlandsch overgebragt (1857).
Franciscus van Paula,de stichtervan
de Orde der Minimen (Minsten in hetKoningrjk Gûds),geboren te Paulain Calabriëin
1416 en bestemd voor den geesteljken stand,
kwam op zjn 12de jaar in een kloosterder

Franciscanen, waaràj zich aan dezwaarste
kastjdingen onderwierp.W èlverlangdenzjne
ouders,dathj t0then terugkeerenzou,maar
hj wilde liever naar Assisi trekken en van

dââr naar de graven der Apostelen te Rome.

Toen hj op l4-jarigen leeftjd terugkwam ,
deed hj afstand van zjn erfdeelen woonde
als kluizenaar in eene grot.Op zo-jarigen
ouderdom vond hj wegens zjnevroomheid
reeds vele aanhangers,die zich in zjnenabjheid in spelonken vestigden.Deaartsbisschop van Cosenza schonk hem intusschen
verlof Om een kloostereneenekerktebotlwen,
die in 1436 verrezen.De nieuwe orde werd
door Siœt'lts IV in 1474 onder den naam van
DHermieten van den heiligen Francisctls''erkend, doch door Aleœander T'V in 1492 met

dienvan rMinimen''bestempeld.Bjdegewone

3 geloften voegde Franeisc'
tts eelle vierde,

nameljk die der onthouding van vleesch,
ejeren en melk, uitgezonderd in ziekte.Hj
zelf onderw ierp zich aan een n0g veel gestrengeren regel. Het gerucht der dûor hem

penningen enz.Van zjne geschriften noemen
wj:rLOf- en ljkrede op MariaStuart,gemalin van koning W illiam (1677)'9 - pEpicedium in fknere herois invidi M ichaelis
Adriani Ruteri (1677)':1 - rpoemata (1682
en 1697)'' - en vooral zjn rspecimen primum et alterum eloquentiae exterioris etc.
(1697- 1700.2d1n,2deuityave1715)''
.Voorts
heefthj een aantal poratlones''inhetlicht
gegoven.
Franck (Sebastiaan),eenuitstekendprozaschrjver der 16de eeuw, geboren te Donauw örth en volgens anderen te W oerden in het
jaar 1500,Omhelsdeaanvankeljk deHervorming,dochkwamlaterwegenszjnedweepzieke
gevoelens teqen de Hervormers in verzet,
waarna hj zlch bj de Wederdoogersvoegde.
Nadathj eenigejarenbjafwissellnggewoond
had te Niirnberg,Straatsburg en Ulm ,waar
hj eene boekdrukkerj stichtte en veel0mging met Schwenkfeld, begaf hj zich naar
Bazel,waarhjeenedergeljkezaak Overnam
en in 1545 overleed.Van zjnegeschriften,
die in een kernachtigen,geestigen stjlen in
hetDuitsch geschreven zjn,vermeldenwjde
volgende vertalingen in het Nederlandsch:
DChronica, Tytboeek en Gheschietbibelvan
aenbegin tot ln dit teghenwoordig 1536 Jaer
verlengt,enz.(1558 en 1583)'',- pDiegiilde

verrigtewonderen was oorzaalt,datLodewî
jk Arcke, waarin de keern en de beste hoofdXI van Frankrjk,die zjn einde voelde na- spraeken derH eiligeSchrift,derouderLeeraers
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ende Vaders der Kerekenjo0k der verlichte
Heydenen ende Philosophen (1560)'' - en
XParadoxa ducenta octoginta.DatisCCLXXX
wonderreden ende rechtals raetselen,uit de
heilige schrift,die voor alle vleesch'ong'
eloot
'
lyc ende onwaer syn,enz-''
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ljke weldoeners zouden wezen.Datvertrouwen werd niet beschaamd, en het aantal
weezen vermeerderde van jaart0tj= r,z00dat hj eindeljk in 1698 een afzonderljk gebouw voor hen deed verrjzen.Z00ging het
00k methetopvoedingsgesticht.Eenige elders

Francke.onderdezennaam vermeldenwj: wonende familiën wensehten hunne kinderen

A'wgvst Ae'r- zll Francke,den stichtervan
het weeshuis te Halle en van vele inrigtingen, die daarmede verbonden zjn.Hj werd
geboren te Liibeck den 23sten Maart 1663,
bezocht het gymnasium te Gotha,studeerde
te Erfurt en vervolgens te Kiel in de godgeleerdheid,ging in 1684 a1s leidsman van een

t0e te vertrouw en aan de leiding van I'rancke.

Ee
rst bragt hj hen bj de burjersonderdak
en stelde hen onder het toezlgt van een inspeetor; maar htln aantal was eerlang zoo

groot, dat hj in 1712 een gebouw voor hen
moeststichten.Beideinrigtingen bloejen 0ok
nOg heden ten dage, alsmede andere, die

Jongeren vxiend naar Leipzig, legde er zich daaraan verbonden zjn,zooals eene Latjn-

hoofdzakeljk toeo? denieuwetalen en ves- sche school en eene kostschool.In M ei 1714
tigde er zich alspnvaat-docent.Voortsopende

werden 1075Jongensen 700 meisles dool
-108
hj er een collegium philobiblicum ,waarhj leeraren onder de leiding van I'ranoke onderde uitspraken des Bjbels verklaarde ç!n toe- wezen.Voorts verbond hj metzjn gesticht
paste.Tevensvolbragthj vele reizen!leerde het Bjbelrenootschap van Cansteln,alsmede
den superintendelzt Sandltayen te Lilneburg

een zendellngsgestichtvoor Oost-lndië onder
kennen,en volqdevooralsedertdien tjdeen de beschermlng van den Koning van Denepiëtistische rigtlng.Na zjn terugkeerteLeip- m arken.
zig zette hj zjne voorlezingen Overden Bj- T0taldieinrigtingen wasveelgeldnoodig,

be1 voort, en naarmate de toeloop daarbj maar Ikancke wist het zich te verschaFen.
grooter werd,zag hj zich 0ok temeerdoor Hj nam nieteerderzjnetoevlugttotdemildnjd belaaqden metvervolgingbedreigd.0m- dadigheid van anderen voordathjzelfietstOt
dat hj nletzeeringenomen wasmetde0n- stand gebragt had?en zelfs zjnetegenstanvruchtbare regtzinnigheid van diedagen,zocht ders moesten getulgenis geven van zjne0n-

men hem als een dwaalleeraar verdacht te
maken.W èlwerd hj doordengeleerden Th,
0-ct
sl,
vin eenafzonderljkgeschriftverdedigd,
doch Francke achte hetgeraden,in 1690 de

baatzuchtigheid en van zpne menschenliefde.

Daarenboven stond hj aan het hool; eener
partj,waartoederjkstegeslachtenbehoorden,
zoodathem van alle kantenaanzienljkesombe
trekking van diaconus in de Augustjner men toevloeiden.Yoorts bezat hd een prackerk te Erfurtte aanvaarden.O0k hlereven- tischen speeulatie-geest:zoowel de apotheek,
we1had hj geenerust.Zjneleerredenen,die oorspronkeljk slechts voor de inrigting bezich m eer door warm gevoel,dan doorhom i- stemd, als de boekdrukkerj, e1z vooral de
letische spitsvondigheden Onderscheidden,werden zelfs door de R. Katholieken z00 hoog
gew aardeel'd, dat men te Mainz daarin g0Vaar zag v00r de godsdienst, en in 1691
ontving hj plotseljk het bevel, om Ertkrt
binnen 2-maal 24 uur te verlaten.Hj begaf

verzending van geneesm iddelen braytveelop,
zoodat hj zonder steun derregênng groote
dingen k0n ten uitvoer brengen.Hetbestuur
van zullte inrigtingen z0u al de kracht en
tjd van eenanderin beslag genonàen hebben,
maar Ivaïtckenam daarenbosren zjn leeraarszich naar Gotha,waar zjnemoederen zuster ambt waar en hield zieh zelfs bezig m et
w oonden, en het ontbrak hem niet aan gtm- letterkundigen arbeid. Deze is m eestal van
stige aanbiedingen.Men beriep hem te Gotha stichtelgken inhoud, en het is te betreuren,
en te Coburg als leeraaraan dedâârbestaande dat de piëtistische kleur zjner godsdienstige
gymnasia 0n als Hol
yrediker te W eimar, gevoelens heln bj herhaling i1z onaangenaamdoch hj aanvaardde weldra een Professoxaat heden w ikkelde m etde godsdienstleeraarste
in de Oostersche talen aan de pas-opgerigte Halle, - inzonderheid m et de hoogleeraren.

tlniversiteit te Halle!terwjlhj tevens predi- Hj overleed den 8sten Junj 1727, waarna
ker werd in het nabd gelegen Glaucha,thans zjn eenige zoon Gotthâv,diekinderloosovereene voorstad van Halle, waar zich zjne leed,en zjn schoonzoon Johann x4.
z
ltd.
sftz.
Wv.
v

stichtingen bevinden. De onwetendheid, de
armoede en de verwildering derinwoners van

Ikeylinykaltsen hetbestuur der inrigtingen op
zich namen.

Glaucha prikkelden zjn jver:hj Onderwees

Heteigenaardigedierinrigtingen is,datzj

de verwaarloosde behoeftigen en kinderen op door eene zamenvoeging van verschillende
bepaalde dagen en uren,en toen vele meer- scholen op eene beperkte ruimte eene kleine
gegoeden tegen betaling o0k daarvan gebruik scholenstad vormen.Deze omvatte in 1862 op
maaltten,kwam het denkbeeld bj hem Op, het 2de eeuwfeest der geboorte van I'rancke
om er scholen tehouden.Voortsbouwdehj de volgende afdeelingen: Eene school V00r
cr een w eeshuis en een opvûedingsgesticht. lager onderwjsm et650 leerlingen,eenejpnW elgezinde vrienden schonken hem 500thaler, gens-burgerschool met ;00,en eenemeisjesom m et de rente daarvan te zorgen voor de burgerschoolmet450 leerlingen,- eeneparalopvoeding van een ouderloos kind. Toen hj lelschool met142,eene hoogere burgerschool
nu naar het meest hulpbehoevende zocht, voor meisjes met 331. en eene reaalsehool
bragt men hem er 4, en hj nam ze allen m et 453 leerlingen, voorts 2 gymnasia,
aan in het vertrouwen, dat er m eer christe- nameljk eene Latjnsche school met 620 en
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een paet
h gogium met 1;7 leerlingen.Het ge- met de leiding der Buitenlandsghe Zaken tût
heele getalleerlingen bedroeg alzoo ongeveer aan de Bonds-executie van 31 Januarj 1851.
3500, en deze genoten ondel*wjs van 128 D0or de Deensche regéring werd hj in balleeraren en hulpleeraren.Metdezeinrigtingen lingschap verwezen, maar hertog Ernst 103
zjn n0g altjd de doorFranoketevoorschjn Cobarg-Gotlta benoemde hem t0t eersten migeroepene 3 opvoedingsgestichten verbonden, nister.Toen met het overljden van koning
nameljk hetweeshuis,hetopvoedingshuisen Frederik V1I in 1863 de oudere Oldenburghet pensionaat.Voorts behûoren t0t dat ge- sche1jnuitgestorvenwas,voegdezichIkaneke
heel eene apotheek,een boekhandel en eene bj den hertogvan zfwlq
:dezlà'
lr.
g,dienaarzjn

boekdrukkerj. De fondscatâlogus van dien oordeelwettige erfgenaam was van hetgezag

bookhandeltelde in 1865 reeds1482 nommers. en van de H ertogdomm en, volgde hem naar
De drukkerj werkte m et 9 snelpersen en Kiel en verkreeg op zjn verzoek ontslag uit
eenehandpers.De inkomsten dier inrigtingen de dienstvan hertog Ernst'
/
ltzs Gotha.Hj
bleef de vertrouwde vriend van den hertog
v
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je
n
ge
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e
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e
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o
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t
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b
e
staande ln 3 riddermatige goederen,gedeelte- van H.v.q'?
z:Jez?#??,cc t0t in 1867, toen I'raneke
ltjk uit rentegevend kayitaal,gedeelteljk uit gekozen werd t0t 1id van het Pruissische
voordeelen,diede inrigtlngen zelveafwerpen, Parlement.Hiervoegdehj zich bjhetlinker
en gedeelteljk uit de stutskas.Natuurljk centrum , en overleed te Kielden 23sten Fe-

heet del0op destjdsveelin dezeinrigtingen bruarj 1870
gewjzigd.Het onderwjs heet
'
t er n0g altjd Francken. onder dezen naam vermeleen godsdienstigen grondslag,maar de piëtis- den wj:
tische kleur is allengs verbleekt.onveranderd
Een yenlaeltt '
t
lt
xl k'
unstenaars, dat in Antechter behouden er de bestuursleden bepaalde Werpen heeft gebloeid. Joltannes Frlwckdzl,

ranco genaam d, kwam
voorregten:zj benoemen hunnemedebestuur- door de Italianen I'
ders,alsmedede onderwjzers,en verleenen in 1532 als leerling bj Jaeob '
tlzl Utreat en
vergunning om hetonderwjs kosteloosbj te vestigdezichomstreekshetjaar1550teNapels,
w onen enz. De inrigtingen van I'raneke ge- waar zich in de kerk der Frandscanen zjn
nieten n0g steeds een groot vertrouwen als schilderstuk:pDe aanbidding derW jzen''bedegeljke kweekplaatsen voor jonge lieden. vindt. - Voorts vermelden wj Nieolaws
Ter eere van dien weldoenerder menschheid F'
rcsckdzl vermoedeljk eenleerlingvanFrans
Verrees een bronzen standbeeld,gem odelleerd Flpri
.
s;hj werd geboren in 1520 of1525 en
door AcfzcA, nabj zjne inrigtingen op den overleed in 1596.- Zjn zoon Jeronimns
5den November 1829.
FJPH:(deoude),geboren in 1544,wasmede

Karl .
PMIY' Ikancke, een verdiensteljk een leerling van Inran8Flprl ,vertrok naar

staatsman, geboren te Sleeswjk den 17den Frankrjk,waarhj eenigeschilderstukkenin
Januarj 1805.HjstudeerdeteGöttingen,Hei- het kasteel van Fontainebleau vervaardigde,
delbergen Kielin deregten,zaqzichin1827 bezocht Italië, keerde naar Parjs terug en
geplaatstbj deSleeswjk-Holsteln-Lauenburg- vormde er uitstekende leerlingen,zoodathj
sche kanselarj te Kopenhagen en bevond zich erden titelverwierfvan sehilder desK onings.
weldra aan het hoofd van het bestuur der Daanla toefde hj eenigen tjd te Antwerpen
handelsaangelegenheden in de H ertogdomm en. en begaf zich toen weder naar Parjs,waar
Als zoodanig maakte hj ontwerpen t0ther- Hendrik IV en laterLodewj;k XIH hem met
vorming der tarieven en knoopte hierover onderschei
ding belegenden.Hj slaajde vooral
diplomatische onderhandelingen aan. Bj de uitmuntend in zjneportretten.- Zpn broeder
volksbew egingen van 1848 werd hem het be- IkanLois Frlpckdzl (de Oude),desgeljks omstuur der Hertogdommen opgedragen, maar streeks hetJaar 1544 te Antwerpen geboren,
rans
hj wees het van de hand,omdat de Koning behoorde o0k tOt de leerlingen van I'
en de nieuwe ministers de onschendbaarheid I'
loris, en schilderde Bjbelsche tafereelen,
van de regten der Hertogdomm en nietwilden zooals rchristus bj de W etgeleerden'', en
waarborgen. Toen voorts koxt daarna Slees- rDe weduwe van Sarepà'
.
'. - Ambrodlts
wjk bj Denemarken werd ingeljfd, legde I'raneken,een broeder der beide voorgaanden

I'
raneke zjne betrekkingen neder en verliet en een leerlingvan Martqinde Ft?:twerd in

Kopenhagen. Het Voorloopig Bewind der 1581- 1582 opgenomen als meester in het St.
Hertogdommen benoemde hem aanstonds t0t Lucas-gilde te Antwerpen, en overleed in
voorzltter van het bestuur in Sleeswjk.Door 1619.Hj sehilderde een paargoede stukken
een kiesdistrictaldaar werd hj atkevaardigd in de hoofdkerk te Antwerpen.- Jeronimlu
naar de Nationale Vergadering? behoorde er Frcwckdzl,een zoon van I'
ranLoLs(de Oude),

tot de constitutionéle en erfkelzerljkepartj
en nam een levendig aandeelaan alle aangelegenheden, die ztjn vaderland betroFen.Op
de beslissing over den wapenstilstand van
Malmöe had hj eenbelangrjken invloed,en
hetis aan hem toe teschrh'ven,datinDuitsch-

werd doorzjn vaderin deschilderkunstonderwezen en overleed in 1632.- Voortsvin-

den wij n0g een aantalandere schilders ver-

Ineld;broeders,neven ofzonen van de voorgaanden en alle den geslachtsnaam I'raneken
dragende.
land besloten werd, om den tweeden D eenFrançois Arlpckerz,een Nederlandsch staatsschen oorlog m et kracht te voeren. Na de man. Hij wert
l geboren in den aanvang van

ontbinding vàn het Parlement keerde I'
raneke de 2de àel
ftder 16de eeuw en wasreedsin

naar Sleeswjk terug en belastte er zich in 1583 pensionarisvan Gouda.Hj verzettezich
1849 methetbeheer der Financiën en in 1850

als zoodanig met kracht tegen hetvoornemen
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der Staten,na den dood van W illem I opge- schap van Kunsten en Svetenschappen en
vat, om het bestuur des lands aan een ridder der orde van den Nederlandschen
vreemde op te dragen,was een tegenstander Leet
lw.
Cornelis .
r tt
,
r'
Jvf
z.
s Francken, een zoon van
van Leicester en stond Oldenbarnereldtgetrouw

terzjde.ln 1592werdhj lid van denHoogen den voorgaande.Hj werd geboren teMuiden

Raad van Holland, Zeeland en W est-Fries- den iden December1820,studeerdeteUtrecht
land en behield een belangrjken invloed op in de letterent promoveerde aldaar in 1845
de staatszaken, zoodat hj in 1597 bj de met eene dissertati: ,,D e Aesehyli scholiis
hevige twisten der stad Groningen met de Laurentionis'',w erd eerstreotoraan hetgymOmmelanden de hierover gevallen beslissing nasium te Amersfoort? vervolgens aan dat te
van de Staten-Generaal derwaarts overbragt. Leeuwarden en aanvaardde in 1856 hethoogVooral koesterde hj een hevigen haattegen leeraarsambtaan dehoogeschot)lte Groningen.
Spanje,weshalve hj deoprigting derMTest- Behalve eenerDisputatio''en een drietalroras

Indische maatschappj met jver bevorderde. tiones''schreefhj als mede-redacteur van de
Htjoverleed op den 4den October 1617,een Btjdragen t0t de kennis en den bloei der
klein geschrift over de oorzaken van onzen

strjd tegen Spanjeachterlatend.

Nederlandsche gymnasiën'' van de pM iseellanea Philologa'' en van de rMnemosyne,

Jan F'rclclo ,wiens naam aan devergetel- nova series (1873)'' eenige philologische en
heid m oet onttrokken w orden wegens de paedagogische verhandelingen,en in deoW er-

trouw, waarmede hj als dienstknecht van
Oldenbkneveldtzjn meesterin degevangenis
verpleogd en t0t op het schavot bjgestaan
heeft.In zjne laatstebesehikking schreefde
gr*ze staatsman: pW ilt Jan Franeken wat
totmjndergedachtenisse geven'' enaandien
last wel'
d voldaan. Hj Ontving een gotlden

ken der Koninkljke Aeademie van W etenschappen komen sttlkken van hem voor Over
Tibnll'tbs, Imoilius, de metrielt van Plaut'lls

(1874) enz. Afzonderljk at'hj
* 1l
*t..
* 0010
))Grieksl
à
,
he spraaklee:naarKriger(1853)''
)?GriekscheRtldimenta (1860)':,- ,commentationes Lysiacae (1865) de eenige broehures
ring, door Oldenbarnereldt gedragen, en een (1873,1874).Francke'
n is lid van deIueidsche
met zilver ingelegden degen, waarm ede de Maatscllappj en van het Zeeuwsch GenootteAcademie
Koning van Frankrjk 'sLandsadvocaattût sehap,alsmedevan de Koninkljl

ridder geslagen had. Later werd Francken van W etenschappen.

secretarls, vendumeester en rentm eester van
Francoa Car.is denaam vaneen plantenàvestsouburg, maar werd na den bekenden geslachtuitde f
ànlilie derCephalotaceën.I-let
aanslag der zonen van Oldenbarnereldtop het onderseheidt zich (1001-een 4-,zelden s-(leelileven van prins M anrits uit die betrekking gen kelk met geljke, bladvormige slippen,
ontslagen,waarna hj zich te Amerst
bortves- 4, zelden 5 onder ap-iz den ktlllt vastgeheehte
tigde, aldaar Inajool.werd enin 1664over- en met (le kelkslippen afw issolentle 1)10(.1z1leed.Hj had van dentjd dergevangenschap bladen,dtlbbelzooveelm eeldradellnzetpriem-

zjns meesters een uitvoerig dagverhaalge- vormige helmdraden en eil'ont
lehellnknopJtàs,
houden! hetwelk opgellomen is in het werk: 4 korte, Omgekcerd-eiroutle,aallden t0p atl
rHistorle van het leven en stel*ven van heer geknotte stempels zonder stjjltt
n, en eene
Johann van Oldenbarneveldt: ridder, enz. vleezige,zl-hokkige?ul-kleppige zaaddoosm et

svaarachteljk beschreven door een liefhebber
der waarheyt enz. In '
tjaar Onzes Heeren
1648''.Ditboek isbj herilaling gedrtlkt
Al
tasueros Art
zpcldzl, een verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde. Hj werd geboren te
Njmegen den 3lsten October 1790,stldeerde
te Utrechtin de godgeleerdheid en was atthtereenvolgens predikant te Sljk-Ewjk en
Oosterhout, te Muiden, te Doetichem , te
Delft, en van 1826 t0t1854 te Utrecht.In

vele ftjne zadell. Het Omvat sierplanten,die
in Chili g'
roei
jen. Somluige van deze hobben
een stengel,andere zjn er van verstokel
l,en
zj dragen trosvormig gerangsclzikte,metljjI
zvormigeschutblaadjesvoorzipne witto ofli('11troode bloem en F. appendicalata Cav. ht?eft
bi
l-lla geelz stengel, maar liervormige half-gevillde ot'gevinde,wollige bladeron enlittht-

rootle bloemen.F.sonol
ti
folia DongeljktOp
de voorgaande soort,maar hare bloemen zi
jn

laatstgenoemd jaar werd hj emerittls,en over- versierd met eene donker-purperroode stroep.
leed te Dool
-n den 29stenJulj 1857.Htiwas François (NicolasLouis,graaf),gewoonnaatlwkeurig bekend met de kerkeljkewet- li
'
jk FranLois de xev/c/àtt
,
/:t
zt
: genoemd, (t
(?n
ten en gat'hiervan Overvloedige bljlten als 11-ansch staatsman en dichter,w erd geboren
secretaris van het Proviultiaal Kerkbestuur te Neutkhateau in Iaotharingtln op d()n 17den
van Utrecht en van hetProvinciaal Collegie April 1750 en gafrtttptls op l3-.illrigen leofti
l
'tl
van toezigt. O0k was hj in 1844 en 1845 een bundel gedichten uit, (lie den 10t'van
voorzitter der Synode, terwjl hj zich ver- Voltaire verwierf. Gellllrendta tle Groote 0mdiensteljk maakte als iid van de Colllmissie wenteling onderscheidtle hij ziltllalsburgllr,
t0t de uitgave derEvangelischeGezangen.Hj patriot en staatsman.'
fl 1792 werdhll
'1)roschreef onder anderen:pRaad van een vader cureur-generaal op Sau-llomingo en was veraan zjn zûon bj diensvertreltnaar(
1ehooge- volgens lid der eerste Nationale Vergaderillg,

school (zde druk 1852)'',-- r'
fets ovex het
kerkeltlk besttlur btj(
1ellervormdenin Nederland (1847)''
Gedit
.htjes (1858)'' benevens een aantal leerretlenen enz. Hj was

svaar htjzich t'pl'
lvrif
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1815 Vervangen door 0en athenaeum , hetwelk in 1841 is opgeheven,waaxna men het
académie-gebouw 1 de voormalige leerschool
der wjsheid, in- een krankzinnigengesticht
heeft herschapen. Men vermeldt,datdeze
weder minister van Binnenlandsche Zaken, stad in 1191 is gesticht,w aarna er geruimen

vaardde hj de portefeuille van Binnenlandsche Zaken,en na den 18denFructidorverving
hj Carnot in het Directoire.Zjneecht-constitujionéle beginselen noppten hem eehterom
zjn ontslag tenemen,maarin 1798 werd hj

s,ophetsterke
doch hj trad af vöör den 18den Brumaire. tjdhetgeslachtderSiaerdema'

gd,heerschappjvoerde.
Napooon benoemde hem t0t senator en ver- Slaerdema-huisgevesii
hief hem in den gravengtand, doch na den T0t de merkwaardigheden behoort er het
valvan hetKeizerrj'kkeerdeFranLoisterugt0t stadhuis metonderscheidene afbeeldingen van
ea
ssor
ne,aa
het ambteloos leven en wjdde zich aan de voormalige profq
(zei
ll
ds
ame
ar)d
.ehetplanetaEr zjn ruim
bnoefening der wetenschap.Hj overleed den rium van Ehinu
loden Januarj 1828. Men vermeldt,dat hj 6000 inwoners.
de eerste geweest is, die op het denkbeeld
Frank (JohannPeter),eenberoemdDuitsch
kwam , om openljke tentoonstellingen van geneeskundige,geboren den 19den Maart1745

te Rothalbenin Baden,wasaanvankeljk benjverheid te houden.
D ancq van Berkhey (Le),zie onder stemd voor de godgeleerde loopbaan, maar
Berkhey.
wjdde zich te Heidelberg en te Straatsburg
Franc-tireurs of vrl
jschntters noemden aan (le studie der geneeskunde en vestigde
zich ixl den Dui
tsch-Fransehen 00rl04 van zich a1s arts eerst te Bitsch in Lotharingen
1870 en 1871 al die benden,welke nlet tot en daarna te Baden-Baden.In 1769ginghj
#l#hetoorapronkeljke keizerljke leger behoor- a1s ljfmedicus van den markgraafran .
den en,hoe slecht 00k in den beginne geor- naar Itastadt, daarna a1s geneesheer naar
ganiseerd, door hunne aanvallen op kleine Bruchsal,en werdtoen ljfartsvan den VAstafdeelingen, transporten, spoortreinen enz. Bisschop van Syi
ers.In 1184 werd hjhoogeene soort van guerilla-strjd tegen deDuit- leeraar te Göttmgen en een Jaar later te
scher: voerden. Zj waren verschillend van Pavia, waarhj metvruchtwerkzaam was,
afkomsten ouderdom ,verschillend gewapend om de geneeskunde in geheelLombardjete
en gekleed,maar alle één in hun haattegen hervormen. In 1795 werd hj directeur van
de zegevierend voortrukkende troepen der
Duitschers,- een haat,welke deelsontstond
door gekrenkte nationaliteit, deels door de
rampen van den 00rl0g, deels o0k door de
inblazing van dweepziekevolksleiders.Tevens

hetalgemeene ziekenhuis te W eenen,in 1804
hoogleeraar aan de tlniversiteitte W ilna,en

behoorden zj op verre na nietalle t0thet

ren

Fransche volk, - o0k vele vreemdelingen
deden dienst a1s franc-tireurs. Men kon hen
verdeelen ixl zoodanige,die bj voortduring

een jaar daarna zag hj zich benoemd t0t
ljfarts van keizer Aleœander.Nadat hj 00k

in Rusland de geneeskundige zaken op betevoet gebragt had, keerde j)P** ill 1808
m et een aanzienljk Jaargeld naar sveenen

terur,waar Npoleon hem te vergeefs uitnoodlgde,om zichnaarFrankrjk tebegeven.

strjd voerden,en zoodanige,die hierendaar Hj wjdde te W eenen zjne dagen aan de
voor korten tjd optraden.Laatstgenoemden, pradjk en aan de wetenschap, en overleed
doorgaans in eene blaauwe blouseenopklom - den 24sten April1821.Hj waseen dermeestpen, grepen elken gelegenheid aan. om uit beroemde geneeskundigen van zjn tjd.Van
eene hinderlaag op hunne vjanden te vuren zjne geschriften noemen wj:psystem einer
en hen te dooden wm'
tr zj hen aantroflbn, vollstândigen medicinischen Polizei (1784zelfs in den slaap.Eerstgemelden Tverden 0P 1819,6dln,supplementen1812- 1827,3dlnl'',
den duur goede soldaten, ontvingen eene
betere uitrusting en vochten hier en daar met
groote dapperheid. Beide afdeelingen stonden
evenw el buiten het volkerenregt, hetwelk

een klassiek werk,- pDe curandis hominum

morbis (1792- 1800, 6 dln)''
, waarvan de

Duitsche vertaling in 1840- 1841 voorde 3de
m aal is gedrukt, - mDe m edicina clinica
uitgaatvan hetbeginsel,datalleen de vjan- op
Oera omnia minora (1864,b 2 dlnl''ê - en
deljke legers met elkander strjden,zoodat D puscula posthuma (1844),door zjn zoon
degewone oorlogswetten nietgeldigzjn5roor uitgegeven.- Laatstgenoem de,Joseph Frcsk,
hen,die niet t0thet leger behooren en zich geboren te Rastadtden 23sten December1771,

toch vjandig betoonen.Hetlaatzich dusbe- wjdde zich desgeljks aan de geneeskunde,
grjpen,dathetoptreden van franc-tireursin en wasnaastzjn vadertePaviaenteW eenen
den Jongsten worstelstrjd dewreedhedenvan en sedert1804 alshoogleeraarteW ilna werkden oorlog, zooals het dooden van burgers, Zaam . Avegens eene oogziekte legde hj in
het verbranden van dorpen enz.,niet Aveinig 1824 zi
jne betrekking neder, begaf zich ixl
vermeerderd heeft.
1826 naar Como en overleed aldaar den
Franeker,eene voormalige académiestad, 18den Ilecevaber 1842.Hj schreefonderandeligt aan de trekvaart en aan den spoor- ren ppraxeosmedicaeuniversaepraecepta(1826
weg van Leeuwarden naar Harlingen in de - 1841,3 dln)''.
Nederlandsche provincie Friesland.De hoogeFrankel (Zacharias), directeur van het
sehool, in 1684 aldaar gesticht, heeft vele
beroemde mannen onder hare hoogleeraren

Israëlietisch sem inarium te Breslau,geboren
te Praag den ,18den October 1801, ontving
geteld, zooals Coccç/l:, Venema, T'
Gfrïlçc, eerst onderrigt in de kennis der Mozaïsche
ScAllfezl.
:, Hem.
nterltuin Valckenaer enz. Ztj en Talmudische schriften, doch vond weldra
werd in 1811 d00r Napoleon vernietigd en in z0O groot behagen ill de wiskunde en in de
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oude en Hoogduitsche letterkunde, dat hj
het besluit nam , Om de universiteit te Pesth
tebezoeken.Nadathjin 1831in zjnegeboortestad was tert
lggel
teerd,aanvaardde hj het
volgendejaardebetrekking vanrabbjninhet
arrondissem ent Leitmeritz en bevorderde met
zoo grooten jverdezaken vanhetonderwjs,
dat hj weldra totopperrabbjn voor Dresden
en Leipzig w erd benoem d.Als zopdanig bewerkte hj, dathet Israëlietisch Kerkgenootschap van staatswege erkend werd,endathj

195

De Bructeren,Chamaven,Amsibariërs,Katten

en vooralde Sicambriërsvormden in dentjd

der Romeinsche keizers de kern van het
volkerenverbond der Franken, die reeds t0t

den linkel'
oever van den Rjn waren doorge-

drongen en den regteroever van de Eems t0t
aalï de Sieg en de W erra in bezit hielden.

Sedert de 3de en 4deeeuw trokken zj door
de Nederlanden naar Gallië, totdat zj het
geheele land hadden Overweldigd.Sedert het

midden der 4de eeuw verdeelden zj er zich

reeds op den Landdag van 1837 vergunning in Saliselte en Ripuarisclte Franken. Eerstontving t0t het bouwen eener Openbare syna- genoemden w aren er in de lage landen reeds

goge te Dresden,diein 1840 werd ingewjd. ten tjdevan KeizerProbusgevaarljke vjanEene school,door hem in 1836gestieht,vond

een druk bezoek, en zjn geschritt rDie
Eidesleistung der Juden in theologische und
historisc,
he Beziehung (1840, 2de uitgave
1847)'' bj den Landdag ingediend,was00r-

den der Rom einen. De M enapiër Caraasi'lu ,
die het Rom einsche gebied tegen hunne invallen z0ll beschermen, deed zieh in 287 in

Brittanle als keizer uitroepen en verschafte

hun daardoor de gelegenheid,om heteiland
zaak van de opheëng van den verouderden der Batavieren en het land t0taan deSchelde
Israëlietischen eed in Saksenen00k in andere te bezetten. Constahti'
tbs en Constantin'tbs dronDuitsche landen.Een beroep alsOpperrabbjn gen hen terug,m aar J'ttlian't!svond hen reeds
te Berljn in 1842 weeshj vandehand,doch weder in die Oorden,streed voorspoedig tegen
begaf zich in 1854 naar Breslau?Om er het llen, maar liet hen er w onen, Om hen t0t
bestuur op zich te nem en van het pas ge- zjne bondgenooten te lnaken.In de 5deeeuw

stichte seminarium , dat onder zjne leiding vernieuwdenzjeohterhtlnnevt
jandeljkheden.
de kweekplaats werd der m oderne Tsraëlie- lntusschen hadden de Ripuarische Franken

tische wetenschap.Bj de beweginropIsraë- (van ripa Ofoerer)zic'h langsdeboorden van
lietisch gebied kooshj steeds derlgting van den Rjn stroomopwaartsuitgebreid,enbevonden vooruitgang, maar langs wetenschapge- den zich in het begin der 5de eeuw op den
ljken weg en in verband met de geschle- linkeroever westwaarts t0t aan de Maas en
denis.Hj zochthaarteralgemeenekenniste zuidwaarts t0t aan de Ardennen en den
brengen in het rzeitschrift fiir die religiösen
Interessen des Judentht
lms (1844- 1846,3

Hondsrug.en Op den regteroever tusschen de

cheBeweisnachm osaisch-talm udlschem Rechte

m annen en Botlrgondiërs heen,Op den linker-

Main en de Roer Oostwaartst0taan deW erra.

d1l1)15. 00k zjn uitvoerig werk::
,De<gerichtli- Later drongen zj doordegewesten derAle(1841)'' bezorgde aan de lsraulieten in Pruis- Oever van den Rjn t0toverdeLauter,op

sen de w egruiming van beperkende bepalin- den regteroever tût aan de M urg,langs de
gen.Door zjne rvorstudien zur Septuagillta Neckar tOt aan de Enz en de K ocher,langs
(1841)'' en het onderzoek pueber den Ein- de M ain t0t aan do Rednitz,en n0g later na
Qusz der palëstinensischen Exegese auf die de onderwerping der Slawische stammen t0t
alexandrinischeHermeneutik (1851)'7heeftzich aan de bronnen van de Main.Beide afdeelinI'rankel 0ok bj de Christeljke godgeleerden gen bezaten atkûnderljke wetten en regten
een regtmatigen roem verworven. Yoorts ver- (Lex Salica en Lex Ripuaria),die in btjzonmelden wj nog van hem : rllodegetica in derheden w einig van elkander versehillen.In

Mischnam librosque cum ea conjunctos(1859)'' taal en zeden hielden zj het midden tusm et de daarbp behoorende rAdditamenta schen den H00g- en Nederduitschen stam
(18G5)'', rDI'BernhardBeer)ein Lebens-und ttn vormden den grondslag der W est-D uitZeitbild (1863)'' - rueber paliistinensische sche bevolking t0t aan deNeckar, de M ain
u
nd alexandrinische Schriftforschung (1854)'', en de M tlrg,voortst0taan denbeneden-Elzas,
nien des mosaisch-talmudischen alsmede het hoofdbestanddeel der GermaanpGrundli
Eherechts (1759)'' en pEntwurt'einer Ge- sche bevolking van Noord-Frankrjk. Zj
schichte der Literatur der nachtalmudischen w erden een gew igtig volk in de wereldgeResponsen (1865)''. Sedert 1851 verschjnt sehiedenis, toen de Salische Franken door-

onder zjne redactie een rMonatschrift zur drongen in de Romeinsehe gewesten van
Geschichte und W issenscl
zaftdesJudenthums''
, Galllé,Om er de stiehting van hetFrankische
hetwelk zich dooreendegeljkeninhoudOnder- rjk voor te bereiden. Reeds in het midden
scheidt.
der 5de eeuw rukten zj voorwaarts naar
Franken is de naam der Germaansche llonegollwfm en Artoistm t0taan de Somme,
volksstammen, die men het eerst in de 3de terwjlde Ripuarische Franken de Romeineeuw na Chr.aan de Beneden-Rjn aantroft, sche heerschappp aan den Rjl
z en aan de
waarna zj zich meester maakten van de Moesel vernietigden.A1skoningenderSalische
Romeinsche gewesten in het noordoosten van Franken in dien tjd worden Merwiyt de
Gallië. Die naam schjnt de beteekenis te stamvader van het koninkljk geslacht der
hebben van pvrj''. en men is tevens van Merorinyers,en dienszoon Chil
perlc(f 481)
oordeel,dat deze naam alleen iets nieuw sis, genoem d. Chlodtricqt
n zoon van dezen,vere ee
terwjl de stammen zelve reeds in den tjd sloeg deRomeinen bj Soissons:behieldvoorts
van A'
ty'
ttst'
ts aan den Rjn gevestigd waren. de overhand op zjne mededlngexs en ver13*
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eenigde de Franken t0t éên rjk. Daarna
overwon hj 00k de Ripuariërs en de Alemannen - deze in den slag bj Tolbiacum
(496)- ,en vernietigde demaqtderW estGothen in het zuiden van Gallie (in 507 bj
Vouglé).
Het-Frankiselte Wk,alzoo door Cl
tlodwi.
g
in 486 gegrondvest, Ontwikkelde zich met
spoed,daarhetontstond op een tjd,toende
bloeivan de meeste andere Duitsche rjken
reeds aan het afnemen was.Het bevatte? ge1jk wj zagen, de Salische en Ripuamsche

deJegere,(741- 768),naeen zegevierenden
strjd tegen de AleDannen,Bejeren en Saksen, zich niet ontzag,den laatsten M erovinger in een klooster te steken en met hulp
van den Heiligen Stoel zelf den troon te

beklimmen (152).Doorhetonderwérpen van

sommiqe Duitschestammen en doordeoverwûldiglng derLonqobarden werd het Frankischerjk demagtlgsteStaatin hetW esten,
terwjl tevens destelselmatigebekcering der
Heidenen t0t het Christendom ) vool
'al door

Bonjfaeius, den band ttlsschen dien Staaten

Franken,alsmede de Alemannen metde ver- de R. Katholieke Kerk meer en meer bevesoverde Celto-Romeinsche bestanddeelen,nam tigde, waardoor de opdragtwerd voorbereid
allengs de in Gallië gevestigde Bourgondiërs der keizerljke waardigheid,welke aan den
en W est-Gothen op,en werd doorbeljdenis zoon van Pe
pl
jn ten deelviel.Na den dood
van hetorthodox Christendom hetmiddenpunt van laatstgenoemdekwamen zjnezonenKarel
en de handhaver der R.Katholieke Kerk in en Kareloman aan het bew illd) hetwelk na
hetwesten.W èl verdeelden na den doodvan het Overljden van laatstgenoemde (771)
Chlodwig (511) zjne zonen het rjksgebied, aan eerstgemelde Onder den naam van Karel
zoodat er reeds vroeg eene scheiding ontstond de Grppfe (zie aldaar) ten deelviel.Deze
tusschen hetoosteljk gedeelte(Austrasia)en onderwierp de wederspannige D uitsche stam-

het westeljk gedeelte (Neustria),doch de men aan de Frankische heerschappj.00k
Frankisehe heersc'
happj breidde zieh niette- de Saksers bogen en bekeerden zich na
min zuidw aarts uit door de onderwerping een derti
gjarigyn strjd en werden in het
der Bourgondiërs en oostwaarts doûr de be- groote gebied lngeljfd, een l0tthetwelk
magtiging van Thiiringen, later 0ok van mede de Denen,M'enden enAvarenzich moesBejeren. Na den dood van zjne broeders ten getroosten.Hetxjk derLongobardenviel

en van hunne zonen,voerde Chlotari'
usIvan in puin,en een togt w erd ondernomen tegen
558 t0t 561 het bewind Over hetgeheele ge- de Mooren in hetnoorden van Spanje(178).
bied,doch hetwerd doorzjne 4 zonen nog- Nu strekten de grenzen des rtjks zich uit
maals gedeeld en door een fàmilie-oorlog, van de Eider en de Noordzee zuidw aarts t0t
aangewaklterd door Brnnehildeen Inredegonde, aan de Eb1'o, de Middellandsche Zee en tot
het,tooneel der grootste gruwelen,totdat de voorbj Rome,- en van de Atlantische Zee
kleinzoon van Chlotari'tts I onder den naam oostwaarts tot aan de Elbe, de Elde) de
van Chlotarius 11 de deelen wedert0teenheid Saale,hetBohemerwoud,denManhard,langs
bragt (613). Naarmate burgeroorlogen de de Donatlt0taan de Theisz en overdeD rave
kracht van het Merovingische Huis meer en de Save t0t aan de Adriatische Zee.Z00
verlamden, klom het gezag der geesteljke waren de m eeste Germ aansche en Romaan-

en wereldljke heeren.Naast en weldraboven sche stammen in het groote Frankische rjk
den Koning stond de htlishofmeester ofmalor onderéén bestuurvereenigd,- en datgeheel
domus, die tot de aristocratie deslands be- had zich door voortschrgdende verlichting en
hooxde. Reeds Ondel' Dayobert 1 (G28- G38) beschaving hoorst voorspoedig uitden chaos
verhiefzich Pepl
jn ran Landen,in verbond der volksverhulzingen ontwikkeld.De kroomet Arn'
ttlf, bisschop van Metz,als major ning van Karel de Groote t0t Keizer (800),
domus, en terwjl Grlmoald, de zoon van waardoor de verbindtenis met de K erk en
dezen,er nietin slaagde,zich vandekonink- de eenheid van het W est-Romeinsche rjk
ljke waardigheid meester temaken,werkte gehandhaafd werd, vormt derhalve een rustzich vervolgens, te midçlen dervoortdurende
verdeeldheden tusschen de Austrasiërs 0n
Neustriërs) Pepj;n ran A'
erdft
dl voorspoedig
boven zjne mededingers omhoog en verwierf
door den sla'
g bj Testri(687)uitsluitend de

ptlnt in de wereldgeschiedenis. Na den dood

van Karel de Gropïe (814) viel dat uitge-

strektegebiedten daelaanLodewl
jkdeTfrprzle,

die echter niet in staat was, deze erfenis
rustig te beheeren.Familietwisten en ondoelwaardigheid vanmajnrdomus.Hierdoorlegde m atige verdeelings-beschikkingen omtxrent het
hj den grondslag t0thetgezag vanhetKaro- rjk met het 00g Op zjnezonen gaven aanlingische Huis. Zich dux et princeps Fran- leiding t0t burgeroorlogen,die bj zjn dood

corum noemend,bevestigdehjden verslapten n0g niet waren gedempt. O0k onder zjne

band, die de 1arankische stammen omstren- zonen dreigden nieuwe verdeeldheden uit te
gelde,zoxgde voor een goed leger en breidde barsten, doch de onwil der volkeren nood-

zjne heerschappj gostwaartsuitoveronderscheidene Germaansche volken. Zjn zoon
Xarel aYartel(714-741) handhaafde hetgezag van zjn vader:voerde met goed gevolg
Oorlog tegen de Frlezen en werd doo1
'zjne

zaakte hen t0t den vrede.Bj het Verdrag
van Verdun (843) werd eene splitsing des
rjkst0tstandgebragt.Dt
litschland tenOosten
van den Rjn meteenige landen a'
an de westztjde kwam onderden scheptervan Lodewl
jk

overwinning op de Mooren de redder van het de Di/dc/
ler, - W est-Franken, met den
Christendom. Het koningschap der Merovin- naam van Frankrjk bestempeld,onderdien
gers was zöö nietig geworden,dat de xoon van Kareljde Ar
tz/e, - en eene smalle

enopvolgervan KarelAlrfel,nameljkPepl
j
.zl landstreek tusschen die beide rjken, van
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de Noordzee af langs de Schelde, de Maas stiften, zooals Mainz, W orms en Spiers,

en de Moesel, lanrs den linker Rjn- benevens eenige wereldljke landen, zooals
oever en langs de Rhone t0t aan de Middel- het Wild- en Rjngraafschap,degraafschaplandsche Zee, alsmede Italië onder den kei- pen Nassau, Katzenellnbogen en Hanau,en
zersschepter van Lotltariwg, wiens gebied het landgraafschap Hessen.Op Oost-Franken
naarhem Lotharingen genoemd werd.Hoewel echter, waar het gebied van W iirzburg,
men de gedachte aan de eenheid des rjks Fulda,Bamberg,Niirnberg,Henneberg, H0-

onder denzelfden keizer noj'nietgeheelhad henlohe enz.verrees,bleeflater bj uitsluiting
laten varen, ontwfkkelde zlch elk der eerst- den naam van I'
ranken van toepassinr.Toen
genoemde twee hoofddeelen op eene eigen- voorts Keizer M aimiliaan het rjk ln disaardige wjze (zie Détseltland en Frankrl
jkj. stricten verdeelde1 ontstond er Yieder een
Frllkel noem de men na de stichting van Frankisa ts.
sfricf,hetwelk 27heerljkheden,1
het Frankische rjk der Merovingers voorts rjksstitt,25rjkygraafschappenen8rjkssteden
bepaaldeljk eenigegewesten aandenRjn,de en rjksdorpen telde,te zamen in 1792 op
Neckar, de Main enz., die eene Frallkische 500 (a geogr.mjlruim 1'
/amillioen inwobevolking bezaten en zoowelonder de Mero- ners.Toen in 1806 hetDaitsche rjk verviel,
vingers a1sonderdeKarolingersophetnaauw st verdweendienaam,totdatLodewqk .
J',Koning
m et de ltroon verbonden bleven, om dat ge- Van Bejeren,dien in 1837vernieuwdedoor
melde vorsten er eigenaars waren van uitge- een drietal gewesten van zjn land met de
strekte goederen. Na de verdeeling van het namen van Boven-, M idden- en Beneden-

Frankischerjk behielden zj alsdekernvan Frankente bestempelen (zie Beqeren).
dit laatste een zeker overwigt, zoodat Ook
Frankenhausen is de hoofdstad eener
de ltoningen Op hun grondgebied w erden ge- heerljkheid,diet0thetvorstendom Schwarz-

kozen en gekroond. Na het uitsterven van burg-Rudolstadt behoort, ligt aan een arm
den Karolingischen stam koos men er K oen- van de W ippe
r en telt met de aangrenzende
raad I tot koning (911). De grenzen van Altstadt rtlklm 5000 inwoners. M en heeft er
Franken,waartoe op den linker-oevervan de een vorsteljk kasteel m et een park, eene
RjnnaardezjdevanLotharingenhetgebied kw eekschool vflor onderwjzers,eene groote
van Mainz, W orms en Spiers behoorde,ter- suikertàbriek, onderscheidene sigarenfabriewjlhetOp den regtepoevertusschen Saksen, ken en fabrieken van parelm oeren knoopen.
Bejeren en Alemanniëgelegen was,werden Eene saline levert er eene groote hoeveelheid
in het noorden nagenoeg aangewezen door de keukenzout,en men heeft er 00k bruinkolenSieg, de Eder!de Fulda en de W erra,bene- groeven.
vens het Thiinngerwoud. Oostwaartsstrekte
Frankenia L.is de naam van een planhet zich uit t0t aan het Fichtelgebergte en tengeslacht uit de familie der Frankeniaeeën
tOt over de Rednitz, en zuidwaartst0t aan Het onderscheidt zich door een s-spletigen,
de Altmiihl,de W ernitz,den bovenloop van trechtervormigen kelk,eene s-bladige bloemde Kocher, de Enz en de Murg. Koning kroon,een 3-spl
etigen stamperen eene3-of
H endrik 11 schonk het als hertogdom aan 4-hokkige, veelzadlge zaaddoos. H et omvat
Koeni.aad fltzl W orms,en nadathetlaterdoor kruiden 0n heesters, die ill het zuiden Van
ecne splitsing in Rjn-Franken en Oost-Fran- Europa, i11 Afkika en in Australië groejcn,
ken verzwakt w as, bleef het 1za 1024,toen en vele van deze zjn a1s sierplanten naar
een tak van hetHuis v@n W orms doorKoen- Midden-Europa overgebragt. F. ïaektls L. is
eaad 11 de D uitsche koningskroon verwierf, een Zuid-Europeesch kruid, dat op zandige,
regtstreeks onderworpen aan het koninkljk steenachtige stranden gevonden w ordt. Het
gezag. Ten tjde der Fkankische keizers ver- heeft een onbehaarden, lagen stengel, vele
bond zich het land, even als in de dagen takken, ljnvormige, aan den voet gewimder Karolingers,naauwer met de kroûn, ter- perde bladeren en blaauwachtig-rozenroode of

wjldegrootegeesteljkeheerljkheden,zooals ook witte bloemen.F.pauci
sora .
D:c., een
Mailzz, W orms, Spiers en W iirzbllrg, haar Australische heester, heeft een opgaanden,
ve
r
t
akt
en
s
t
engel
,
aan
den
ra
nd
omgekr
ulde?
grondgebied aanmerkeljk wisten uittebreiden. Oost-Franken Op het stroolngebied kransvormig geylaatste bladeren en sierljke
van de M ain bevond zich reeds in den aan- witte,eindstandlge bloemen.
Frankenw ald is de naam van eene O0svang der 12deeeuw onderde heerschappj van
den bisschop van W iirzburg, die dit land tenrjksche hoogvlaktein Midden-Duitschland,
m oest afstaan aan Keizer H endrik Tr,welke welke doorvelen ten onregtebeschouwdw ordt
laatste daarmede zjn neef Koenraad (later als de ztlidoosteljke vleugelvan het ThiirinKoning) uit het geslacht der Hol
tenstalfen gerwoud.Zj staat in verband metde hoogbegiftigde (1115).Koenraad'sbroederI'
rederik vlakte van Hof oy den tinkeroever van de
verkreeg Rjn-Franken bj hetuitsterven van Saale, vanwaar zj zich tlitstrekt t0t aan
het keizerljk Huis met Hendrllc V (1125), het brongebied van de Averra en de Schwarza.
en de zonen van dien Frederik waren Frede- Overeenelengtevan 8 geogr.mjlbedektzj
rik I (Barbarossa),in 1152alsDuitschkoning gedeelten van het Bejersche district Bovengekroondt en Koenraad, die van zjn vader Franken, van hetland van Reusz,van MeiRjn-Franken erfde.en van zjn broeder de ningen en van Schwarzburg-Rtldolstadt.Zj
waaxdigheid van pfalzgraafvan den Rjn ver- vormt een zelfstandig graauwak-plateau, ter
kreeg.Laterontstondenin Rjn-Frankennaast hoogte van 650 Ned.elen bëdekt metprachhet pfalzgrafeljk gebied eenige geesteljke tigedennenwouden.Bovendievlakteverrjzen

t98

FRANKENW ALD- FRANKFORT.

eenige koepelvormige hoogten,zooals de Dö- hausen verbonden door eene steenen brug,die
braberg en de W etzstein (beide ongeveer 800 op 14 bogen rust en ruim 300 Ned.ellang
N ed.elhoog),de Kulm en de Sieglitz (beide is,
voorts door eene spoorw egbrug en

omstreeks 750 Ned.elh00g).In hetFranken- door eene hangbrug van gesmee; jzer voor
wald heeftmen een vereenigingspunt van het voetgangers.De otlde straten zjn ereng en
strx mgebied van de Elbe m et dat van de
MrFrankenwkn.
eser'en datvan den Rjn.
Men geeftdezen naam aan

donker, zoodat het levendiyst verkeer er

Bmakeljk.Beroemdewjnsoortenzjn ervoorts
de Kalmgdlt, een zoete ochtendwjn uit de
wjngaarden van vorst Löwenstein-Werflz-,
deHörsteiner1diebj Asch'
aFenburg verbouwd wordt, - de Helli
genyeestwi;n uit
den wjngaard van het Julius-hospitaal, en de H or-fenwî
jn van den Horfenberg bj
W iirzburg. Onder de geringere soortt
m bekleedt de Saaleeker eene belangrjke plaats,

(Der Römer),in 'tbegin der 15deeeuw ge-

plaats heeft in de breede Zell, eene straat,
die van het Oosten naar hetwesten loopt.De
de wjnsoorten, die op het gebied van de Judangasse, t0t in 1806 de eènige woonstede
Main,inzonderheid in hetBejerschedistrict der Israëlieten aldaar,is thans verdw enenen
Beneden-Franken, verbouwd worden. Deze metanderewjken derstad geheelin opbotlw
wjnbouw strekt zich uit langs deze rivier begrepen. T0t de merkwaardigste kexken
en hare zj-dalen,slechts hier en daaratke- behoort er de R.Katholieke dom ofde Barbroken,overeenelengtevan 50 geogr.mjl, tholomaeus-kerk,alwaar sedert1711 deDuitmaar is alleen op sommige plaatsen bepu ld sche keizers werden gekroond. Dit gebouw
belangrjk.IljiszulksvooralbenedenAschaf- is in 1867 dool'brand vernield,maar wordt
fenbury bj Klingenberg, Miltenberg,Kreuz- met hulp van den Staat naar het oorspronwerthelm en W ertheim tOtaan Gerlachsheim kelik bestek wederopgebouwd.Van deoveen voortsvan den mond derFrankische Saale rige R. Katholieke kerken noemen wj de
t0taan W iirzburg en van hiert0taanSchwein- Leonhardskerk) de Lieve Vrouwenkerk en
furt.In den regelwintmen erwitten wjn, deDuitsche Huis-kerk in Sachsenhausen.Onder
doch sederteenigejaren heetlero0k decul- de Luthersche kerken bekleedtde Paulskerk
tuur van rooden wjn belangrjkevorderingen den eersten rang, eene rotonde,die in 1833
gemaakt.De beste soorten, in goede jaren voltooid werd. Den 3lsten Mu rt 1849 hield
verkregen,onderscheiden zib.h door krachten 'erhetVoor-parlementzjne eerste,den3lsten
vuur en door een eigenaardigen geur. De Mei 1849 de Duitsche Rjksvergadering hare
Leotenwù'
n Bpant,volgens veler gevoelen,Op laatstezitting;voortsvermelden wj deSt.Nibepaalden ouderdom de kroon van alle Duit- colaas-Kerk, de Catharina-lferk, de Kleine
sche wjnen; hj wordt bj W irzburg ver- St. Pieters-Kerk , de W itte Vrouwen-lferk,
bouwd.Hierop volgt de Steotwl
jn,desgeljks en de Drievuldigheids-lterk in Sachsenhausen.
uit de nabjheid dier stad afkomstig, en De Geretbrmeerden hebben er 2 'bedehuizen,
wegens den eigenaardigen vorm der iesschen, de Duitsch-lfatholieken één, - en de Israëwaarinhj verzondenwordt,Boeksbeldelbjge- lieten hebben er 2 synagogen.T0t de merknaamd.Dezeisveelgeestrjker,maarminder waardigste gebouwen behoort het stadhuis
bouwd, waar de Gouden Bul van Keizer
Karel IV van 1356 bewaard wordt,met de

Keizerszaal,die sedert1558bj dekroonings-

tbesten der Duitsche keizers als eetzaal gebruiktw erd en sedert 1845 met deportretten
van al de Duitsche keizersis versierd, van
Koenraad I t0tI'rans11,- voorts hetpaleiB
van het geslacht Thnrn en Taœis,voorheen
doch deze is het eigendom des Konings en de zetel van den vorst-primaat en van 1816
komt niet in den handel. Over het geheel tot 1866 de vergaderplaats van den Duitschen

bereikt alleen de W ûrzbvger den groot- Bond, - de Essthenheimer toren in 1446
handel,terwjl voorts de moussérende Fran- voltooid,- de schouwburg,in 1780 verrezen
kenwjnen,dieteW iirzburgvervaardigdwor- en in 1827 vergroot, - de stadsbibliotheek

den,zeerin trek zjn.

Frankfort. Onder dezen naam vermelden

(1820- 1825), - de Beurs (1843), - de

hoogere btlrgerschool (1857)!- voorts een

aantalinrigtlngen vanweldadlgheid,prachtige
hhtels en rukme stationsgebouwen.Reeds vem
melde stadsbibliotheek telt 100000 boekdeelen; m 0n heeft er verder een botanischen
den Duitschen Bond en de zetelder Bonds- tuin, een wèlvoorzien muséum vot
n'natuur-

wj:
Franklortct- de Aizl,eene stad in het
Pruissischeregéringsdistrid W iesbaden.Zjwas
t0t in 1866 deeersteder4 vrjesteden van

vergadering.Zj is door handel,rjkdom en ljke historie, en een natuurkundig genootbevolking eene der belangrjkste steden van schap met een laboratorium .De kunst w ordt
Duitschland en ligt in eene breede dalvlakte
aan den benedenloop van de Main,in een bevallig en hoogst vrucf
htbaar Oord,van onderscheidene spoorwegen doorsneden, omstreeks
200 Ned. el boven de oppervlakte der zee,
in een aangenaam klimaat, en is door een

ervertegenwoordigd doorhetSt:delschekunstinstituut,- door de antieken-zaalvan leth,
mann met de rAriadne'' van Dannecker, en
door openbare gedenkteekenen, zooals dat

van Göilte door Sawantltaler (1844),- dat
van Gntenberg doorLannitz(1857),- endat
weelderigen kraus van buitenverbljventtui- van Schiller doorDlelman (1863).Men vindt
nen, wjn- en ooftgaarden en graanlanden er een gymnasium en een aantalinrigtingen
omgeven. De eigenljke stad verheft zich voor middelbaar onderwjs.Van de vereenigloojend op den regteroeverderrivieren is gingennoemenwjvoortshetrDeutscheHochmet hetop den linkeroevergelegene Sachsen- stift'' in het Göthe-huis,- het Zoölogisch
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genootschap met een dierentuin, - en het een ander collége van 51 v00r levenslang
Palmengartengeséllschaft'', dat een pmchti- gekozene burgers, m'tn wie de contrôle der
gen wintertuin bezitbuiten de Bockenheimer Financiën was toevertrouwd. M0t de andere
poort.
3 steden van denDuitschenBondbezatFrankIn 1867 waren er bjna 80000 inwoners, fort in de Bondsvergadering de llde stem en
waarbj zich omstreeks 12000 R.Katholieken in het Plenum eene eigene stem.
en 7000 Israëlieten bevonden.Denjverheid
T0t de belangrjke gebeurtenigsen uitden

verkeerdeerte voren in een kwjnenden toe- nieuwerentjd,welkeopFrankfortbetrekking
stand!doch heeftzicà sedertdeinljving der hebben, behooren de agnslag te Fmnkfort
stad m den Pruissischen Staat Mnmerkeljk (1833),wuroverwjBtrakBnaderzullenhanontKikkeld. Verbazend groot is er de han- delen, de aansluiting M n het Duitsche T01del in staatgpapieren aan de Beurs. De van verbond (1836),devolksbewegingen inMaart
ouds beroemde markten (Afesse) Nvorden er 1848, die haar t0t het brandpunt verhieven
intusschen nietmeerz00 druk bezochtalsv00r- van hetstaatkundi
q leven in Duitschland,en

heen.Toch bljft de lederhandeleraanzien- eindeljk hareinljvlng in Pruissen.
ljk.In hetvoorlaarisereene groflte paar- Daar nameljk bj het uitbarsten van den
denmarkt,waar in 1870 bjna 1600paarden Pruissisch-oostenrjkschen0orlogdestadFrankwerden verkocht.Hetgoederenverkeer op de fort zic'
h aansloot bj de vjanden van PrliBMain vereischte in laatstgenoemd jaar 728 sen, werd zj den 16den Julj door generMl
schepen, en de stad is het vereenigingspunt

Voyel rez
l Falekensteén bezet en met eene

van 7 spoorwegen.Er verschjnen Ongeveer ooxloggchatting van 6 millioen iorjnen be20 dagbladen, van welke het pFrankforter
Journal''in 1615 en de ppostzeitung''in 1616
w erd opgerigt.

zwaard.Eenige dagen daarnawerd hetopper-

beveler aanvaard doorgeneraalMante@el,
en deze vorderde 25 millioen Qorjnen nnder
Frankfbrt is eene zeeroudegtad.Zj ont- schrikwekkende bedreigingen.Daaroy volgde
leende, naar men meent, haren n= m aan
het feit, dat Keizer Karel deGroote hier met
waadbar
z
(Fu
jne
rt)Franken door eene en
aanhaereplaats
derivier overschreed
0Verzjdeeeneoverwinning behaalde opdeSaksen.
HP
* belegde er in 794 een Concilie en bragt
er in 804 eene volkplanting van gevangen

den 18den october 1866 de inljvlng van
Frankfortin hetkoningrjkPruissen,waarbj

tevens bepaald w erd, dat de stad m et hM r
vooxmalig gebied en met een klein deelvan
het voormalig groot-hertogdom Hessen het

district Frankfort zou vormen, hetwelk nu
0P rui
m

11/a (a geogr.mj1bjna91000inwc-

genomen Saksers.Lodewqk de Vromedeed er
aan de Main hetSaalhofverrjzen,waarvan

ners telt.

voogd,en de rjksvrjheid verleend in 1329
door een gunstbrief van KeizerLodewi
jk de
Bel
jer, die haar in het volgende Jaar de
Paaschmarkten latern0g meerregtenen vrj-

Bejeren,W irtemberg en Badenaan deééne

Een merkwaardig feit uit de Jongste gealleen de huis-kapêln0g bestaat.In 843 ver- schiedenis der stad is de vrede tusschen
hiefLodew'
qk de.
DC
HJ&CA:rhaart0thoofdzetel Duitschland en Frankrjk,welke den loden
van het Oost-Frankische ri
jk,maar Arn'
aV M ei 1871 aldaar gesloten werd. Volgens de
verplaatste dien in 889 naar Regensburg.De préliminaire bepalingen van Versailles,welke
zelfstandigheid der stad w erd gegrondvest in den 26sten Februarj van laatstgenoemdJaar
1257 door verwjdering van den keizerljken door ron .fsd-t/ecà en de gevolmagtigden van

heden schonk.Een en ander werd in 1356
bevestigd door de reeds genoemde Gouden
Bul. In verschillende Duitsche en Fransche

en (loor Thiers en JnlesFtxrre aan de andere
zjde waren vastgesteld, deed Frankrjk
afstand van den Elzas en van D uitsch Lotharingen met Metz, doch zonder Belfort, en
verpligtte zich totbetaling van 5000 millioen
franes. Hierop kwamen Duitscheen Fransche

oorlogen had Frankfortveelte ljden..In1806 gevolmagtigden te Brussel bjeen, om de
weî
*d hare zelfstandigheid a1s rjksstad door zaken in bjsonderheden te regelen. Daar
Napoleon opgeheven,en zj zelve in 1810 met men echter onderhandelde zonder veel te
Hanau FuldaenAschaFenburgtenbehoevevan

vorderen? besloot von B ismarck om zelftue-

Kael'
tl
tzzzDalberg,vorst-primaatvandenRjr- schen belden te kom en.MetJnlesF4> : 4en
bond, wiens opvolger L'ugêne de WdczdfAtzrlcsy Franschen ministervanBuitenlandscheZaken,
zou wezen,ineengroot.hertogdom herschapen, kwam hj te Frankfort bjeen op den 54en
datop 95 (n geogr.mjl300000 zielen telde. Mei,en alle zwarigheden werden metzooveel
In 1815 echterwerdzj wedert0teenevrje spoed uit den weg geraimd, datmqn reeds
stad en in 1816 t0tzetelvan den Bond ver- den loden daaraanyolgende in het hotel >de
heven.In laatstgenoemdJaarverkreeg Frank- Zwaan''t0t de onderteekening van het deifort eene nieuwe grondw et: die echter in ni
tievevredesverdrag ovexginr,hetwelk den
1848aanmerkeljk gewjzigd ls.Ingevolgedie 14den Mei door de gevolmagtlgden der Zuidwjzigingen bestonddeSenaat,alsuitvoerende Duitsche Staten gpedgekeurd en daarna V0'Rm agtyult21 voorlevenslang benoemde leden, tiiceerd werd, zoodat men de stukken den
dieulthun midden een oudsten en eenjong- zosten M ei k0n uitw isselen.
sten burgemeester kozen,terwjlhetW etge- Omtrent den vxoeger genoemden aansïa.q f:
vend Ligchaam zam engesteld wasuit88afge- Frankfortvermelden wj hetvolgende:Onder
vaardigden, door vrje keuze uitdeburgers den invlped der vrjzinnige volksbewegingen
éonder uitsluiting van eenige godsdienstige van 1830 en deronvrjzi
iqe Bondsbesluiten
gezindheid benoemd.Daarenboven wasern0g van 28 Junj 1832 hadnnz
lch een sombere
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wrevelmeester gemaaktvan vele gemoederen 1836, - de m eesten m oesten eene levensin D uitschland, en volksmenners zochten lange gevangeni
sstraf ondergaan.Zeven van
daarvan gebruik te maken, om w elligt door hen w lsten echter te Ontkom en,voordatdit
een stoute omw enteling de bevrediging te vonnis in het hoogste ressort bevestigd was,
verkrjgen hunner wenschen. Eenige jonge en de overige zeven?die naar Mainz gebragt
lieden, uit den beschaafden stand en te w erden, ontvingen ln 1838 verlof, om zich
Frankfort gevestigd,plaatsten zich aan het naar Amerika te begeven.
hooftl der bew eging en som migen van hen
I'
rankfortcczlde Oder, de hoofdstad van
stelden zich in verband metnaburige Staten hetevenzoogenoemderegéri
nysdistrict(348'
/:

en steden, zoodat er 00k, bepaaldelijk in

C) qeogr.mtjlen ruim 1 millloen zielen)der

W iirtemberg,eenige vergaderingen werdenge- Prm ssische provincie Brandenburg, ligt m et
houden.Na langdurigeoverlegyingen vormde de Gubener en Lebuservoorstad op den linmen eindeljk een plan,en eenlge studenten, ker-oever van de Oder,is door middel eener
omtrent wier gevoelens men zich vergewist houten brug (230Ned.ellang)metdeDammhad, werden uitgenoodigd, om zich naar voorstad op den regter-oever der rivier verFrankfort te begeven. O0k verschenen er bonden, en telt bjna 44000 inwoners.Men
uit den vreemde eenige mannen? die zich heefter 5 Protestanten kerken,eeneR.Kathodoor de vlugt aan eene staatkundlge veroor- lieke kerk en eene synagoge.Onder deze is
deçling hadden Onttrokken.Voortshadden de Wegens haren bouw de Maria-kerk bezienszaA
amgezworenen een klein aantalaanhangers waardi
y.a1safkomstig uitde14deeeuw.De
onder de landbouwers van hett0t Frankfort universlteit,aldaar in 1506 gesticht,w erd in
behoorende vlek Bonames.Hoewel zj den 1811 naar Breslau verplaatst,en het gebouw
3den April 1833 des namiddags in een Onge- dienttegenwoordig voot hetmiddelbaaronder-

teekenden briet
'detjding ontvangen hadden, wjs.Voortsvindtmen erhetFrederik-gymdat hun Opzet aan hetstedeljk bestuuiver- nasium met eene aanzienljke bibliotheek,
xaden was,bestormden 2 gewapendebenden, alsmedeeenenjverheidsschool.Dehoofdbron
ieder van 30 t0t 35 man de hoofdwacht en
de politiewacht. Beide werden overrompeld,
en gevangen genom en, en de opstandelingen
kwamen alzooinhetbezitvan gew eren.Hunne
aansporing, gerigt t0t het derwaarts stroo-

van bestaan is er de handel. Frankfert be-

hoorde weleer tQtdehanse-steden.Nadatzj

in 1253 door Johann I en Otto Jff, markgraven van Brandenburg, t0t stad verheven

was,werd ztjdoorhethaartoegekende stamende volk,Om zich aan hunne partj aan pelregt weldra hetm iddenpunt van den hante sluitent bleef echter zonder gevolg. Z00- de1op de Oder,dieaanmerkelgk toenam na
doende zagen zj zich genoodzaakt,om voor het graven van het Miillroser- of Frederikde aanrukkende linietroepen van de hoofd- W ilhelms-kanaaltusschen de Oderen deSpree
wachtnaar de politiewachtterug te trekken, (1618),alsmede nahetopenen vanden spoor-

waror een vrj hevig gevecht Ontstond.De weg naar Berljn (1842).Er zjn 3 belangopstandelingen bezweken nu weldra voor de rjke jaarmarkten, en elk van deze wordt
overm agt en verstrooiden zich naar alle kan- gemiddeld door 10000 vreemdelingen bezocht,
ten. De troepen telden 5 dooden en vele terwjlmen erJaarljks 250-t0t300000tolgew onden, - van de aanvallers was slechts centenaars in verschillende w aren te koop
ééndoodeljk getroFen,terwjleenigeanderen aanbiedt.Sedert1851isereeneKoninkljke
min of meer gewond waren.Onder deze be- bank,wieromzetjaaxljks20 millioen thaler
drjven had zich een hoop boeren van 70 of beloopt.
80 m an,afkomstig uitBonames,na het verD e stad!te voren door m uren en w allen
brandeé van het Keur-llessische tol-gebouw , omgevent ls later uitgelegd. KarelIV belevoor deFriedbergerpoortvertoond,doch was gerde haar te vergeefs in 1348.Daarentegen
spoedig verdwenen, toen het bleek, dat die werd zjinqenomenin1432doordeHussiet
en,
toegang sterk bezet en goed bew aakt was. meermalen ln den DartigjarigenOorlog,vooral

Dit alles gebeurde in den tjd van een uur. door Gxstaaf d#pl/'(1631),alsmededoorde
Vele zaâmgezworenen zochten heil in de Russen in 1759.In den slag bj Kunersdorf,
vlugt,- andere werden in en nabj Frank- niet ver van dââr, werd de majool
.Ewald
ppl K leist, de zanger van rD er Friihling'',
fortin hechtenisgenomen.Bj hetgeregteljk '
onderzoek bleek,datdezamenspanningvooral zwaar gewond,en hj overleedte Frankfbrt
op de hoogescholen hare vertakkingen had,
doch tevens niet veel verder was gekomen
dan totalgemeene afspraken en beloften.O0k
het vertrek van vele Poolsche ballingen uit

den 24sten Augustus1759,waarna in hetpark

aldaarboven zjnertlstglaatseengedenkteeken
teeken van den hoogleeraarDaries(# 1791),
verrees.O0k bevindt zlch aldaar het gedenk-

Frankrjk naar Zwitserland scheen er mede door Seltadow vervaardigd, en in de D am min verband te staan.Groot was de belang- voorstad een van hertog Leopold 'pcs Bruns-

stelling en het medeljden van Frankfbrts '
l
n'
i
jà,die den 27sten April 1785 in de Oder
ingezetenen m etde gevangenen.Reedsin den
herfstvan 1833 gelukte hetaan éél
zvan hen,
uit den kerker te ontsnappen.Eene andere
poging om te vlugten,waaraan op den zden
M ei1834 velen deelnamen,had slechtsvoor
één hunner het gewenschte gevolg.De overigen werden gevonnisd op den zosten October

verdronk.

Frankl (Ludwig August),een verdienste1jk Duitsch dichter, geboren den 3den Februarj 1810 te Chrast in Bohemen,bezocht
in 1823 hetgymnasium der Piaristen te Praag
en in 1826 dat te Leutomischljen bepaalde
zich vooral tot de geschiedenis,die hem stof
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opleverde voor balladen en voor eenlge dra- zonder verlof van zjneouders.Te Philadelm a S. Later studcerde hi
j te sEeenen in de phia moedigde de gouverneur W llliam feifA

geneeskunde zonderde poëzj te laten varen. hem aan,om zelfeenedrukkerjop terigten,
Hj schreefhet rHabsburgslied (1832),',eene en na zjne verloving met de dochter van
reeks van ohronologisch gerangschikte bal- zjn huisheer begat'hj zich naarEngeland,
lade'l,welke veel bjvalvond.Daarop volg- om het noodige voor zulk eene zaak aan te
den zjne rEpisch-lyrischeDichtungen(1833)'', schaFen. Daar Xeitlt niet beantw oordde aan
en pMorgenl:ndische Sagen (1834)'',- als- zjne verwachtingen, werkte l)j te Londen
mede vertalingen van rrrhePeriand thePara- op verschillende boekdrukkerjen,terwjl hj
dise(1835)''vanYoore,envannparisina(1834)'' een l0s leven leidde.Bj zjn terugkeernaar
van Byron.Zjneheldendichtpcristofôro C0- Philadelphiain 1726 kwam hj in kennismet
lombo (1836)''bezorgde hem in Italië,wer- een koopman, Denltaqn genaamd, en werd
waartshj zich in 1837 begaf,en vooralte boekhouder op diens kantoor,doch toen deze
Genuaeeneeervollebejegening.Daarhjgeen kort daarna overleed,moesthj wederzjne
behagenschepteindegeneeskundigepractjk, toevlugtnemen t0tde boekdrukkorj.W eldra
werd hj in 1838 secretarisen archivarisvan echter zag hj zich, door eenige vrienden
de Israëlietische gemeente te W eenen en in ondersteund,aan hethoofd eenereigenezaak,
1851 hoogleeraar in de aesthetiek aan hetcon- vond alsstaatkundigsohrjvergrooten bjval,
servatorium aldaar.In 1856volbragthj eene en trad in hethuweltjk metzjn voormalige
reis naar Jerusalem ,om ereene inrigting van verloofde,die inmiddels ongelukkig getrouwd
onderwjs t0t stand tebrengen,en beschreef en van haren man gescheiden was.Nu begon

vervolgens zjne reisontmoetingen in de geschriften rNach Jerusalem (1858)''en ,Aus
Aegypten(1860)''.Vanzjnedichterljkevoortbrengselen noemen wj verder: D0n Juan,
d'Austria (1846)'!- sDer Primator(1862,
3deuitgave 1864)'', pGedichte (1840)'',
en pRahel(1842):'.Het kleine gedichtrDie
Universitit (1848)'',in Maart 1848 geschre-

hj ook een papierhandel,ondervondveelvoor-

dicht rDer Magyarenkönig (1850)'', waarin
hj de volksvrjheid verheerljkte, werd te
Pesth door de policie openljk verbrand.Tn
het pllelden- und Liederbuch (1861y2de uitgave 1863)''verzamelde hj de klelnere gedichten van lateren tjd, terwjlde rAhnenbilder (zde uitgave 1864)'' en pluibanon (3de
uitgave1864)''de dichterljkevruehten bevatten van zjne reisnaarhetOosten.Hethekel-

invloed zj zich veelgoeds voorstelden.Frani'
Dzl werd na zjn terugkeer van eene reis

en vertalingen van Serbische volksliederen

behoeve van Pennsylvallië en verdedigde met

spoed en klom allengs hooger in de achting

zjner medeburgers.Men schepte behagen in
zjn dagblad en in zjn almanak,en droeg
hem op, het plan te ontw erpen t0t een

wjsgeerig genootsehap.In dien tjd hieldhtj
zich o0k bezig met de natutlrkunde,bepaal-

deljk met de electrie,
iteit,en wèlmeteen

ven, was het eerste geschpitt,dat in Oosten- zeer gelukkig gevolg.Deuniversiteitteoxt
brd
rjk zonder censuur in het licht verscheenq benoemde hem in 1762 t0tdodor in de reger w erd een half m illioen exemplaren van ten,en toen de vrjheidlievende Amerikanen
verkocht.In een drietalhekeldichten geeselde en de aanhangers van het Engelsche minishj voorts de kwakzalverj Op het gebied der térie zich in 2 partjen verdeelden,zocht elk
geneeskunde,en zjnnaamloosuitgegevenge- van deze den man te w innen, van wiens
naar Londen bekleed m etde betrekking van
postmeester-generaal van alle Britsch-Ameri-

kaansche koloniën;doch ook debelanyrjke
inkom sten,daaraan verbonden,w aren nletin
staat,om hem afvallig te maken van dezaak
desvaderlands.Toen de onrustigebewegingen
toenamen en het Huis der Gemeanten te

dicht pNach fiinfhundert Jahren in 'W ien

Londen zjne ambtenaren opriep, om een
(1865)''wordto0k aanhem toegekend.Voorts onderzoek naarde geopperde bezw aren in te
ranklin aldaar ten
schreef hj: >Zu Lenau's Biographie (1854)'' stellen, verschet!n ook I'

(1852). Eindeljk was het door hem in 1842 vrjmoedigheid de belangen derKoloniën.Men
gestichte en t0t in 1848 g'eredigeerde rsonntagsblatt'' een der beste bladen, die te
W eenen w erden tlitgegeven.
Franklin. Onder dezen naam vermelden

wtl:
Benjamin Franklin,een der opmerkeljkste
mannen zjner eeuw. Hj werd geboren op
Governors-eiland bj Boston in Amerika Op
den l7den Januarj 1706, was het 16de en
jongstekinduithet2dehuweljk zjnsvaders,
en moestdezen in dezeepziederj debehtllpzame hand bieden.op twaalflarigen leeftjd

ontsloeg hem uitzjnebetrekkiny,en daarhj
zich metgevangennem ing bedrelgd zag,vertrok hj in 1775 naarPhiladelphia,waarhet
Congrès vergaderd was.sa dien tjd wjdde
hj zich met jver aan de onafhankeljkheid

van zjn vaderland en bogafzich in 1776 naar
Parjs, om er geheime onderhandelingen aan
te knoopen. Toen echter Lodetvl
jk X VI in
1778 de zelfstandigheid van Am erika erkend
had, verxheen de eenvoudige grjsaard a1s
gevolnlagtigd minister aan het Hûf te Versailles en w as erhd voorwerp deralgem eene

leexdehj bj zjn halfbxoederq
iamesdeboek- vereering. Den zosten Januarj teekende hj
drukkunst en besteedde zjne vrjeuren aan
het lezen van nuttige boeken ot'aan het
schrtjven van artikt
llen voor een dagblad,
hetwelk door zjn patroon werd uitgegeven.
Toen er echter onaangenaamheden tusschen

te Parjs met de Britsche commissarissen de
préliminaires van den Vrede,diedevrjheid

schonk aan zjn yeboortegrond, en keerde
vervolgensnaar Phlladelphia terug,waarm en

hem metbljken vanachting en dankbaarheid
hem en Jamesonstonden,verliethj Boston overlaadde. Zelfs n0g op i8-jarigen leeftjd
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washj voorzittervanhetCongrèsvan Pennsylvanië, deed onderscheidene nuttige inriytingen verrjzen,en overleed den l7denApnl
1790. Hj is de uitvinder van den bliksemaieider en van den electrischen vlieger, en
hj heeftzjne krachten ingespannen om eene
verklaring te geven van het noorderlicht.Met
schranderen blik doorvorschte hj de maatschappeljke toestanden, en zjn gemoed,na
de afdwalingen der Jeugd door tegenspoed

westeljke doorvu rt door kapitein Ron mis-

luktwas,ontving Franklin in 1819 den last,
0m , vergezeld door Roltardson en Baok,een
tngt te land volbrengen van de Hudsonsbaai
naar de Kopermjnrivier,en wè1in verband

metParry,dietegeljkertjd deze oorden met
zjn schip z0u bezoeken.op deze reistrok
hj langs de kust t0t aan kaap Turnagain
(68'/:0N.B.) en keerdein 1822 naarEngelandterug,nadathj ontzettendveelellenden
gelouterd, door nadenken veredeld,was geo- had doorgestaan en door den bjstand Van
pend voor het heil der geheele menschheid. eenige Indianen van den dood gered was.
Zonder zich in onnutte bespiegelingen te ver- Nu zag hj zich t0t kapitein bj de Marine
liezen,hadhjeen bewonderenswaardigstelsel en t0t 1id van de Royal Society benoemd,
van practische levenswjsheid gevormd.Hj en ondernam in den aanvang van 1825 met
verstond de kunst, om de zedeleer t0e te dezelfdereisgenooteneentweedenontdekkingspassen Op het dageljksch leven,op hetaan- togt naar de Poolzee, waarop hj dekusten
kweeken van vriendschap en liefde, op het tusschen deMackenzie-endeKopermjn-rivier
gebruik van den tjd, op het Oet
bnen van onderzocht.Nadathjden 18denAugustus1827
weldadigheid, op de vereeniging van eigen t0t ;0'/zO N.B.en 1500W .L.wasdoorgewelvaart met het algemeen belang, daarbj drongen, moest hj wegens het gevorderde
wjzende op de Nruchten van den arbeiden jaarqetjde deterugreisaanvaarden.Georg IF
op het genot der maatschappeljke deugden. huldlgde zjne verdienstendoorhem t0trldder
VoortreFeljk in dat opzigt is zjn boek: te benoemen.Van 1832 t0t1834voerdehj
XSpreekwoorden van den ouden Hendrik of bevel overeen linieschip in de Middellandsche
de wjsheid van den braven Richard (1775)''! Zee en ging alsgouverneux naarVandiemenshet is in vorm en inhoud het modèlvan een land.- eenebetrekking,diehj t0tin 1843
volksboek.D'Alembert begroette den uitvinder op eene loFeljkewjzewaarnam.lnhetbegin
van den bliksemaqeider bj zjneopneminq i
n van 1845washjwederinEngeland,waarmen
de FranscheAcadémiem etdenmerkwaardlgen zich met nieuwe voorbereidselen bezig hield
versreyelrEripuitcoelo fulmen, sceptrumque t0t beslissing van het vraagstuk der noordhepen pEretyrannls(Dwinglanden heefthj denschepter, westeljke doorvaart.De beide sc,

den hemel den bliksem ontwrongenl'',en Op bus''en pTerror''1waarmedeRoss(deJongere)
voorstel van M ieabea,n drûeg de Nationale paszjne reisnaardeZuidpoolvolbragthad,
Vergadering in Frankrjk bj zjn dood gedu- werden zeilree gemaakt, en in weerwil van
rende 3 dagen uitwendigeteekenen van rouw . zjn gevorderden leeftjd nam Franklin de
T0t groot verdriet des grjsaards bleefzjn leiding dezer expeditie op zich, waarbp 2
eenige zoon William Frllklïx in Engelsche
dienst.- Er bestaateene volledige uitgavein

uitstekende zeeoëoieren,de kapiteins Crozier

en Mtzjamtes hem terzildestonden.Htjver-

10 deelen (1840 en 1850)van de werken van trok den 19den Mei 1845,bereikte den 4den
Franklinq zj isbezorgd door Sparks.Laatst- JultjdeW alvisch-eilanden,en werdden26s1en
gemelde heeftin 1856 ook eenelevensgeschie- Julj in Melville-Baaiop 77ON.B.en 66013'
denis van dien merkw aardigen man in het W .L.van Greenwich delaatstemaalgezien.Na
licht gezonden.
dien tjd ontbraken alleberigtenomtrentdezen
Joltn F rcskll ,een Britsch zeeman,geboren stoutmoedigen zeeman. Sedert 1848 werden
te Spitsby in Lincolnshire den 16den April door de Engelsche regéring,door de echtge1786.Reedsvroegopenbaardezichzjneneiging noote van Franklin en door den Am erikaan-

t0t stoute ondernemingen.Liefstwilde hj ter schen koopman Grinndlbj herhaling schepen

zee varen, en om hem van dien lust te ge- uitgerust, om de vermiste zeelieden op te
nezen,zond zjn vader hem meteen koop- zoeken,doch te vergeefs.Intusschen ontdekte

vaardjschip naar Lissabon.Het geneesmiddel men bj kaap Hiley, gelegen aan den mond
had eene tegenovergestelde w erking, en de van het'W ellington-kanM l,in 1850Bporeneener
Jonge Franklin trad op l4-jarigen leefljd in legerplaats,welkeschenen aantewjzen,dat
dienstals midshipman aan boord van hetoor- Franklin aldaar den winter van 1846 had
logschip ppolyphemus''.In 180t nam hj deel doorgebragt.MededeelinqenvanEskimo*sgaven
aan den zeeslagbjKopenhagen envergezelde in 1854 de eerste inllchtingen omtrent het
in 1803 zjn bloedverwant,kapitein Flinders, treurig l0tderexpeditie,en overbljfselentin
op eene ontdekkingsreisnaardeZuidzee,m aar 1859 door M tOliwfpcà opgedolven,verschaften
leedschipbreuk o?dekustvanNieuw-Holland. eindeljk de zekerheid,dat Franklin nahet
Later was hj slgnaal-kadet aan boord van verduren van een tweeden vreeseljkenwinter
den rBellerophon'' bj Tratàlgar,diende in den llden Junj 1847bezweken was,terwjl
1814 op den pBedtbrd'',waarmededeVerbon- zjne medgezellen waarschjnljk in den l00p
deneM ogendheden naarEngelandwerdenover- van datzelfde of van hetvglgende Jaar door
gebragt, en kwam bj den mislukten aanval honger en koude tot den laatsten man t0e
op Nieuw-orleans (1815) in krjgsgevangen- omgekomen zjn.De vroegere entdekkingsreischap. In 1818 voerde htJbevel Over de brik zen van Franklin zjn beschreven in rNarraDTrent'' bj de noordpool-expeditie van kapi- tive of a Journey to the shores of the Polar
tein Bvhan.Nadathetopsporen eenez'noord- Sea in the years 1819- 1822(1824,Q d1n)''
,
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en rNarrative of a second expedition to the
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dellandsche Zee afdaalt.Voortsheeftmen er

shores of the Polar Sea,1825- 1827 (1828, n0g onderscheidene kustrivieren, zooals de

3
d1n)''.Zjne echtgenopte?JaneGrf'zl,heeft Adour, Charente, Orne,Villaine,Aude OMZ.
al hare krachten ingespannen en nagenoeg Van de meren ishetLac de Grandlieu (13D
haar geheele vermogen opgeoFerdtom de 0n- geogr.mjl) het grootste.Men vindterbjna
verschrokken reizigers op te sporen.
100 bovaarbare kanalen m et eelàe gezam enFrankrkk,hetmeest westeljk gedeelte ljke lengte van ongeveer 600 geogr. mjl:
van hetvasteland van Ellropa,in hetFransch

hiertoe behooren hetCanaldu Midi,hetKanaal

DLa France'',in hetLatjn pFranco-Gall
ia''1 van Charolais, van Briare,van Bourgondië?
grenst ten noorden aan België en Luxem burg, van Bretagnet het Rhône-Rjnkanaal, enz.
ten oosten a'an Pruissen,Zwitserlanden ltalië, Hetkl
imaatiserin hetalqemeengematigdt
ten zuiden aan de Middellandsche Zee en zachten aallgenaam .M en vlndter 3 planten-

Spanje, en ten westen aan den Atlantischen gordels, een zuideljken (dien van den oljfoceaan en het Kanu l.De eilanden bj de boomlvan 42-450N.B.,- een middelsten
kust hebben eene oppervlakte van 9'/: 1 (dien van demaïs)van 45- 480N.B.,- en
geogr.mjl,en hetmeerverwibderde Corsica een noordeljken(dien van den wjnstok)van
heeft een uitgebreidheid van 159 1 geogr. 48- 510 N. B. De gemiddelde temperatuur

mj1, zoodat de geheele oppervlakte van de bedraagt er 171/:,15 en 10'/aOC.Alsvoorttegenw oordigeFranscheRepubliek eenegrootte brengselen van den bodem vermeldenwjalle
h
eeftvanbjna9599'/:(E
jgeogr.mjl,eenebevol- soorten van graan en Oof't,kosteljkewjuen,
king dragende van rulm 36 m illioen zielen. kastanjesenzuideljkevrt
le,
hten.Deprachtige
D00rzjneliggingaan2zeeën,doorzjneuit- wouden van vroegeren tjdzjnergrootendeels
gebreide kusten (389geogr.mjl),doorzjne uitgeroeid.In hetdieronrjk zjn ervooralde
vele baajen en voortrefeljke havens,door zjdewormen,de visschen en deoestersvan
zjn klimaat, daar het besloten is tusschen groot belang. * het gebied der delfstolen
42019'en51% 'N.B.,doorzjnmildbesproeiden ontbreken goud en koper nagenoeg geheel en
en zeerafwisselendenbodem behoortFrankrjk al,terwjlmen erOvervloed heettvan jzer,

t0t de d00r de natuur meestgezegendeoorden steenkolen en bruinkolen. 00k vindt men er
der w ereld.
vele minerale bronnen, voûral aan den voet
De bodem van Frankrjk bestaat in het der Pyreneeën.
algemeen uit vlakten en heuvelen, allengs
D e digtheid der bevolking bedraagt er ge-

afdalende naarde zjde van den Atlantischen middeld bjna 400 op de (
D geogr.mjl.Er
Oceaan.T0tde geberçten behooren erin het zjn 8 steden metmeerdan100000inwoners,
zuidendePyreneeën,dledengrensm uurvormen nameljk Parjs,Lyon,Marseille,Bordeaux,
naardezjdevan Spanje,metdenMont-perdu Rjssel?Toulouse,Nantesen Rouen.Gemelde
(4300 Ned.elhoog).Verder noordwaartsver- bevolklng bestaat uit omstreeks 32 millioen
heFen zich de Cevennes (1800 Ned.el hoog) Franschen, afkomstig van Galliërs, Celten,
met het Forez-gebergte (1600 Ned. el 11oog) Romeinen en Germanen (Franken,Bourgonen het gebergte van Auvergne (1900 Ned.el diërsenz.
),van welke19millioendeplangue
11 de rLangue d'oc''ofhet Pr0hoog) eu het Fransche Jura-gebergte (1700 d'oui''en 121/
Ned. el hoog), en verder noordwaarts de vençaalsch gebruiken. Voorts heett men er
Vogézen. Argonnen en Ardennen, alle lage 4 millioen vreemdelingen, zooals Italianen,
gebergtent voorts in het zuidoosten de Zee- Spanjaarden,WalentBretons,Basken,DuitAlpen (3400 Ned.elhoog),deCottischeAlpen schers,enz.,en men telt er89000 Israëlieten
(bjna 4000 Ned. el hoog), de Grajische en en 9000 Zigeuners.In 1866 leefden er bjna
Penninische Alpen m et vele vertakkingen in 520/
0 van den landbotlw,bjna 290/0van de

Provence en Dauphiné, alsmede eindeljk in njverheid, 40/0 van den handel,bjna 30,
/0
hetnoordwesten de bergen van Bretagne (400 van bedrjven,diemetde voorgaande in verNed.elhoog).Hetlaagland,zichuitstrekkend band staan,zooals spoorwegen,crediet-instel-

van de noordkl1st t0taan de Pyreneeën met l
ingan enz.,en 9t/,O/ovan kunsten enweteneene lengte van 120 en eene breedte van 20 sehappen en als renteniers.
tot 60 geogr. mjl, beslaat eene oppervlakte D e hoogst dankbare bodem begtznstigt er
van ongeveer 5000 geogr.mi
jl.Hetisgolvend den landbouw ongem een. Tot!h is deze m et
van gedaante en van sterk vertakte rivieren den ooftbouw en de veeteelt alleen in het
doorsneden,zonder vele meren en moerassen, noorden desl
andsvanqrootbelang.Dewjnen
behalve in het ztlidwesten zonder bouw neemt er gestadlg toe en beschikte in
groote heidevelden en zandvlakten.over het 1866 Over eene uitgobreidheid van 380 D

geheelbestaaterde bodem uitkalk enkrjt? geogr.mjl;hj isin 3hoofdgroepenverdeeld,
bedektmeteene zeerdunne,maarzeervrucllt- nameljk in diederChampagne-tBourgognebare sliblaag. Die grond is mild besproeid. en Bordeauxwjnen.Deopbrengstwasin1867
Men heeft er 4 hoofdstroomen,nameljk de ongeveer 69 millioen Ned.vaten.In hetzuidGironde (met de Ariège?Tarn?L0ten Dor- oosten des landsbloeitdezjdeteelten levext
dogne) en de Loire (met de Allier, Cher, erjaarljksvooreenewaardevan 109millioen
Indre en Vienne),die zich naar den Atlanti- francs aan cocons.Een belangrjke tak van
schen oceaan spoedeny de Seine (met de njverheid is er voorts dekustvisscherj.De
Aube en de Marne), dle zich in hetKanaal mjnbouw is er niet van zooveelgewiqtals
uitstort, en de Rhône (met de Ain,Saône, in België,Groot-Brittanje en Noord-DultschDoubs,Iséreen Durance),die naardeMid- land,hoewelde waarde der in 1866 opgedol-
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ven steenkolen 193 millioen franc: bedroeg. Fransche Republiek is de Code Napoléon n0g
Veelomvattend is er de fabrieknjverheid, steeds de grondslag derregtspleging.Volgens
die zich hoofdzakeljk uitstrekt t0t zjden de staatsbegrooting vool-1874 zouden de uitstofel
z,vooralte Lyon,St.Etienne,Nîmes, gaven ietsm inder,de inkom sten ietsm eerdan

Avignon en Parjs,- t0t wollon stohbn, 2500millioenfrancsbedrajen,terwjldestaatsderen en Parjs,- t0tkatoenenstoffen,inzon- l4etFranschelegerteldetjdensdeorganisatie

meerendeels in Normandië, Picardië,Vlaan- schuld ongeveer 23 m illlards h-ancs beloopt.

derheid te Rouen en te Rheims, - voorts van 1872 ongeveer 282000 m an infanterie,
t0t lederwerk, werktuigen, uurwerken,por- 60000 man cavalerie, 51000 man artillerie,
selein, scheikundige praeparaten, wapens, 9000 man genie en 8000 man voor admi-

staal- en jzerwaren,wjnen,likeuren,wel- nistratie.Volgensgenoemdeorganisatiemaakt
syicgels,yapier,handschoenen,behanqselpa- dienst,gedurende5Jaardeeluitvan hetleger
pleren,sulker,galanterieën enm ode-artlkelen. en gedurende 4 jaarvan dereserve,- voorts
De handel, die er door de lange kustljn, 5 Jaar van de schutterj (armée territoriale)
de uitmuntende havens,de overzeesche bezit- en n0g 6 jaar van de reserve van deze.Er
tingen en de billnenlandsche kanalen enspoor- zjn 7 m ilitaire districten, nameljk Pari
js
w egen Ongem een bevorderd w ordt, verheugt Rjssel, Nancy, Lyo1&, Tours, Totllouse en
er zich in een krachtigen bloei. De waarde Algiers.De belangrjkstevestingen zjn Dlzinriekende wateren,bronzen voorwerpen,glas, ieder Franschman, die geschlkt is voor dc

van den invoer bedroeg er in 1869 ruim 3174

kerken,Valenciennes,Calais, Arras,Douai,

en die van den uitvoerbjna 3097:/:millioen Cambrayt Besançon, Briançon, Grenoble,
francs. T0t de uitvoer-artikelen behooren er Perpignan, Bayonne en Belt
brt. Hetactieve
vooralwjn, brandewjn en visch,- en t0t leyer, dat vOlgens bovengel
zoemde l'egeling
de invoer-artikelen graan,kalveren,rtmderen
en paarden, ruwe zjde en tabak.De handelsvloot telde er tegen het einde van 1867
ruim 15600 schepen (waaronder 420 stoombooten)met eelle ruimte van meerdan 1 m illioen t0n, en eene kustvlootvan bjna8900
vaartuigen met eene ruimte van 67000 ton.
In 1867 zjn in de havens des rjks bjna

rtllm 454000 man telt, kan echter volgens
het ontwerp van den minister van O0rl0g
cissey,in 1873 aan de NationaleVergadering
voorgelegd, op een m illioen gebragt worden.
De vlootmoetvolgenshetjongstehervormingsplan bestaan uit 12 geblindeerde schepen van
de eerste en evenzooveelvan detweedeklasse,
uit 20 gepantserde kanonneerbooten 8 fre32600 schepen binnengeloopen en bjna 22000 gatten, evenzooveel corvetten, 38 ..dvies-en
uitgezeild.Bj den aanvang van 1869 waren 25 transportschepen, benevens 32 kanonneerer 23461/sgeogr.mjlspoorwegen in gebruik booten.H etpersoneelbestaattlit2 admiraals,
en 1044 geogr.mj1in aanbotlw.De belang- 12 vice-admiraals, 24 schout-bj-nachts, 100
rjkste binnenlandschekoopsteden zjn erPa- scheeps-en 200fregat-kapiteins,640luitenants
rjs,Lyon, Nîmes, Beaucaire,Montpellier, en 128 andere oëcieren,voorts zee-genie,hyToulouse,Rennes,Rjsselen Rouen,terwjl drographen enz. De voornaamste Oorlogshade voornaamste zeehandelgedreven wordt te venszjn Cherbourg,Brest,Toulon,- voorts
Marseille,Bayonne,Bordeaux,Nantes,l'lâvre, Lorient en Rochefort.- llet land was vöör
Dieppe en D uinkerken. Eene m enigte van 1790 in 17 gew esten,daarna in departemenlandbouw-, njverheids-e11handelsvereenigin- ten - thans 86 in getal - verdeeld. De
gen is er over het land verspreid.De voor- eenige ridderorde is er die van het Legioen
naamste crediet-inrigting is ex de pBank van van Eer, in verschillende rangt'n gesplitst.

Frankrjk'',die in 1866 bjna 8300millioen Parjsisdehoofdstad derRapubliek.
francs omzette.
Frankrjk bezit uitgestrekte koloniën in de
De algem eene godsdienst is er de R.Ka- andere werelddeelen,nameljk in Afrika (A1tholieke. M en heeft er 17 aartsbisdomm en en gérië, Senegambië, Guinéa, Réunion, Ste
69 bisdomm en, en het aantal kloosters be- Marie e1z.) eene uitgebreidheid van 17124

droeg er in 1862 ongeveer 4750.H ebben de (ngeojr.mj1metbjna4millioeninwoners,Overlge gezindheden er 0ok geljke staatkun- in Azld (Oost-lndië, Cochinchina) eene van
digeregten,toch zjn er slechtsweinig meer 1G31D geogr.mjlmetbjna1'/amilloeninwodan 'Ig millioen Protestanten.T0t deinrigtinners, - in Amerika (Cayenne,Martinique,
gen van onderwjs behooren er,behalve de Guadeloupe St.Pierre en Miquelon) eenevan
volledigeuniversiteitte Parjs,18universitei- 1702 L geogr.mjlmetnagenoeg3'/Amillioen
ten in andere grûote steden?81 lycées,bene- inwoners, - en in Australië (Nieuw-calevens een groot aantalcolle
'qesen Latjnsdle donië, Markiezen- en Loyalty-eilanden) eene
scholen, - voorts 3 militalre académiën (te van 3;6 (
D geogr.mjl met 54000 inwoners.

St.Cyr,La Flêebe en Saumur),en 270 ge- Daarenboven bezitten de Staten,die zichonder
leerde genootstthappen,aan wier hoofd zlch

dehoede van Frankrjk hebben gesteld,eene
:) geogr. mjlmet
het plnstitut''te Parjsbevindtt- en ein- uitgebreidheid van 1668 (
deljk ongeveer78000volksscholen.Hetlager bjna 7 millioen inwoners.
onderwjslaaterzeerveelte wenschen over, De geschiedenis van Frankrjk is hoogst
en het schoolverzuim is er een noodlottige merkwaardig,omdatzj in hetnaauwste verkanker.Gestichten en instellingen van welda- band staat m et de beschaving van Europa,
digheid worden ero0k in meniyte gevonden. zoodat wj daarvan eene beknopte schetslaten
In de tegenwoordige wel felteljk geves- volgen.Omtrenthetoudstetjdperk vergeljke
tigde,maar nog nietwetteljk georganiseerde men de artikelsBouryondië,Frankenen Gallië.
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Wtj maken dus hier eene aanv3ng rnet:
/i,
sc/le H'
ai'n
Frankrl
jk pzl&r ltet Xtvtllïp-t
(843- 987).Karel de Kale,door het verdrag
van Verdun t0t koning van W est-Franken
verheven,wasnietbestandtegen ztjne magtigevasallen en Overleedin 877.- Hjwerd
opgevolgddoorLodewl
jkdeStamelaar(f879)Lodewl
jk IIIenKarlomanvoerdengezamenljk

het bewind en kochten van den Duifsehen
Koning Lodewnk de Jongere den vrede voo1'
den afstand van Lotharingen.Frankrjk werd
ill dien tjd geteisterd door de invallen der
Noormannen. Na den dood van Lodelvi
jk
(882) en Karloman (884) beklom K arel de
Dikke den troon, doch hj werd afgezet on
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(1322- 1328)peinsdevooralopvemneerdering

van de inkomsten der kroon.Daarop volgde:

Het

tl
t;)1 Valois (1328- 1589).Onder

Philippus VI ran
(1328- 1350),een
broederszoon van Pl
tlljppwîIT'
r,nam deEngelsche Successie-oorlog een aanvang.Eduard III

kwam door de Overwinning bijCrecy (1346)

in het bezit van Calais.- i'
an IdeGoede
(1359- 1364)werd bj Poitiers verslagen en
gevangen genomen en kochtden vrede (dien
van Bretigny in 1360)(1oorgeheelAquitanië

aan E dnard III van Engeland af te staan.
Tnmiddels kwamen de Staten-Generaalin het
bezit Van het regéringsgezag en er ontstond
0Pr0er1 zoowel te Parjs als in het noorden
Karel F
opgevolgd doorgraaf Odoran Ttzr/ .- Met Van Frankrjk (Jattquprie).
kte llet gezag der Statendezen deeldeKarelde.&0
2rt)
'
l
f#?
#:,eenjongere (1364- 1380) fnui
zoon van Lodewl
jk deStamelaar,na à96het Generaa'l en bepaalde, dat de K oning op

bewind en werd na het overljden van Od0 l4jarigen leefti
.
jdmeerdeqiarig zotlwezen.
(898)alleenheerscher.Hj beleendeden N00r- Onder Karel VI (1380- 1422) ontstond er
schen aanvoerder R0llo met Normandië en Oorlog m et Engeland 0n met Vlaanderen,
Bretagne, en werd door graat'Robert, een voortsmuiterj en oneenigheid onder dePrinbroedervan O#p,diezich alskoningopwierp, sen van den bloede,alsmede oproerte Parjs
in 923 bj Soissonsgeslagen.- Naden dood (1382).De Koning werd krankzinnig.Zjn
vqk 1 '
t
ltzzl0r11(v1ststreed
van Karelkwam R'
udov',hertog van Bour- broeder,hertog Lodet
gondië, aan het bewind en stierfin 936.-

/pz
gt
îïé'om hetregentsehap.
met dien ran .ftlfxr-t

Op dezen volgde Lodet
rî
jk .
f7'
r(f 954),- op Eerstgenoemde werd in 1407verm oord.Diendezen ztjn zool Lotharilts,en eindeljk zjn tengevolge verrees er een hevige strjd ttlskleinzoon Lodewj;k T'
r,'met wien in 987 de schen de aanhangers van die twee m annen
dynastie der Karolingen een einde nam.Het (Armagnacs en Bourguignons), waarna Hengezag bertlstte in die dagen in de handen der

drik T.r Koning van Engeland,een invaldeed

edelen en der geesteljkheid.Hierop volgde: in Frankrjk, de Overwinning behaalde bj
H et Cczd/l-t
/zt
scAe Ilùis (987- 1328),Hugo Azincourt (15 October 1415)en zich verbond
Capet, graaf van Parjs en Orlpans, hertog met den hertog ran Wocfr-tpzltfïfl',die in 1417
van Francia,werd koning in 987en overleed zich meestermaakte van Parjs,maarin 1419
in 996.- Onderzgne opvolgersRobert(996- Op ïansporing van den Dauphjn vermoord
1031)1Hendrik I (1031- 1060)en Phili
pplts 1 w erd. - Laatstgenoemde trok achter de
(1U60- 1108)boog zicllhetkoningschap Onder Loire terug en voerdeeerstalsregent,daarna
hetJuk dervasallen,doch deze werden door alskoning Karel TzYf (1420- 1461)e0nlangLodennjk VI(1108-1137)wedert0tafhanke- durigen oorlog m et Engeland.D itgeschiedde
ljkheid gebragt. LodelvqkVI1(1137- 1180) vool'al door het optreden van Jeanne d'Arc
streed te vergeefs tegen zjn magtigen vasa'
l m et zoo gelukkig gevglg,dat de Engelsc.hen
Hendrik .
fT,Koning van Engeland.- Pltili
p- na hunne nederlaag btJ
' Castillon (17 Jultj
Fsf.
s 11 Hzfot
/z
l
fsfff.
s (1180- 1223) onderwierp de 1453)niets meer van Calais in bezithielden.
weêrspannige vasallen, Ontrukte aan den En- Lodewj;k XI (1461--1483) betetlgelde de wegelschen Koning Jan'zonderLand Normandië, derspannige vnrsten, bepaaldeljk die van
Maine, Touraine, Anjou en Poitou en ver- Bretagne en Bourgnndië, dempte de zamenhoogde door zjne zegepraalb!
jBovines (1214 zwering spour le bien public'',en verkreeg
op Keizer Otto TTr,den bondgenoot van Jan door den Vrede van Arras (1482)aanspraak
ran Engelamd,hetgezag derkroon.- Lode- op een gedeelte van Bourgondië, waaruit
wi
jk V1II verjoeg de Engelschen geheelen langdurige oorlogen m et het Huis H absburg

al uit Poitou.- Lodewl
jk IX de #àïlke voortvloeiden. - Karel VIII (1483- 1498)
(1226- 1270) verbeterde de regtspleging en kwam in het bezitvan Bretagne.Hetkoninkverordende de Pragmatieke Sanctie alsgrond- ljk gezag was toen onbeperkt, zoodat de
slag van de zelfbtandigheid der Gallicaansöhe zucht naar verovering meer en meer Ont-

Kerk.- Pltilt
kpp'
t
u III(1270- 1285)verkreeg waakte. Lodewj;k XII (1498-1515) beToulouse,Provence en Venaissin.- Pl
tili
p- tjverdezieh om orde tescheppen indestaatsIV de Sckoone bevestigde het centraal huishouding en de regtspleging te verbeteren.
lisHabsgOZR/ door den leenadel te beteugelen,ont- Onderhem nam destrjdmpthetllt
rukte Gascogne aan Eduard I van Engeland, lffc; om Milaan t)n Napels een aânvang.ran.
q I (1515- 1547) moest bj den Vrede
en l'
iep in 1302deRjksstandenbjeen,alwaar I'
voor de eerste maal de afkevaardigden der van Crespy (1544)afstand doen van Milaan.
steden als derde stand zitting hadden,terwjl Frankrjk was 0ok onder zjn bewind eene
hj de vrot
lweljke leenen afschafte.- Lode- absolute monarchie, waarin de Staten-Genett)
ï/ X (1314- 1322)voerdeoorlogtegenVlaan- raal door eene vergadering van Notabelen

.

deren.- PhilippusF (1316- 1322)begunstigde waren vervangen, terwjl het Parlement in

den burgerstand, verbeterde de regtspleging, een H0f van Justitie herschapen werd. en bragtde financipn in orde,- en KarelV Hendrik 11 (1542- 1559)verkreeg debisdom-
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men Metz, Toul en Verdun,slootmet O0s- deri
nq van Notabelen bjeen. De .
fridzlzdd,
tenrjk den Vrede van Château-cambresis aartsblsschop van Sens en ministervan Finan(1559),en vervolgde de Protestanten.- 0n- ciën,droeg 2 wetsontwerpen voor t0thethefen van belastingen, w elke echter de goedderFrans11 (1559- 1560),KarelIX (1560- l'
1574), Hendrik III (1574-1589) en Catl
ta- keuring van het Parlement niet erlangden,
rip. dei A etfïcï zoc'hten (1e R. Katholieke weshalve hj naar Troyes verbannen werd.
Prinsen ran .
& fAt
vizwdz/ (zie G'
tdse) zich Necker kwam op nieuw aan het hoofd van
meestertemaken van hetbewind,terwjlde het geldeljk beheer,en de Stato -Generaal
B ourbons alsprinsen van den bloede zichaan vereenigden zich den 25sten Mei 1789 te Verhet hoofd van hunne tegenstanders bevonden, sailles. Op aandrang van den abt Sieyès ver-

en de Hugenoten-oorlog (1562- 1589)hetrjk
met scheuring bedreigde.Nu volgde:
HetAki.
svan .
felrùow.Hendrik IF(15891610) herstelde de binnenlandsche rustdoor
hetEdict van Nantes (1598) en bragtbelangrjke hervormingen in hetbestuur.- Gedurende de minderjarigheid van Lodewj;k XIII
(1610- 1643) werd eene wankelende staatkunde gevolgd,totdat Rieltelie'
a hetroer van

klaarde zich den l7denJunj dederde stand
Xationale Vergadering,en de Omwenteling

nam een aanvang.Zo0 komenwj t0t:
Fl'
ankri
jksgesckiedenisgednrendede.
/d'
polzffie,
(1789- 1799). Het ontbleden van troepen en
de verbanning van Neeker veroorzaakten den

lzden Julj 1789een opstand teParjs.Twee

dagen later werd de Bastille veroverd envernield doorhet volk.Neeker werd teruggeroe-

Staat in handen nam (1623).Toen werdalle pen,Bailly t0tmairevan ParjsenLafayette
vrje beweging aan banden gelegd en de on- t0tbevelhebber der Nationalegardebenoemd,
beperkte monarchie hersteld. - Onder het waarna deKoninkljkePrinsendewjknamen.
Areellarir bewind van Lodewl
jk XITZ'
,gedu- Den 4den Augustus werden alle leenregten en
renéewlensminderlarigheidMazarinregeerde, persoonljke lastenopgehevenenderegtenvan
w erd zoow elde adelals hetParlem entbeteu- den mensch in de Nationale Vergadering afgeld, waardoor de beweging del' Fronde gekondigd. In November verdeelde m en het
(1648- 1654)veroorzaaktwerd.DezeKoning land in 83 departementen, en in het begin
verkreeg bj den W esttàalstshen Vrede (1648) van December verklaarde men de kerkeljke
den Elzas en de Sundgau.werd bevestigd in goederen heteigendom vandenatie.Den14den
hetbezit der bisdommen Metz,Toul en Ver- Julj 1790 legden de Koning,de staats-amb-

dun,verwierf bj den Vrede derPyreneeën
(1659), evenalsSpanje,een gedeeltederNederlanden en hetgraafschap Roussillonjenbj
den VredevanNjmegenFrancheComtéeneen
gedeelte van Vlaanderen.Hjvoerdedoorzjne
uitspraak plu'etat c'est moi''het absolutisme
ten t0p, bevorderde echter onder de leiding

tenaren en deatkevaardigdenderdepartementen den eed afop de nietlwe grondw et,en

den 4den Septemberontving Neokerzjn ontslag.Voorts ontstond er eenegeweldigebeweging in de politieke clubs,- vooralin die

der Jacobjnen. De adelverliethetland,en

in Daitschland ontstond een korps van uitge-

van Colbertde belangen van handelennjver- wekenen.00k Lodewuk XVIpoogdezichden
heid,maar bevalde opheëng van het Edict zosten Junj 1791 door de vlugt te verwjde-

van Nantes,vervolgdedeProtestantenen deed ren,m aar w erd te Varennes aangehouden en
hierdoor nieuw e volksbewegingen Ontstaan. teruggebragt naar Parjs.Den 14den Septem-

Voorts putte hj de schatkist uitdoor een ber bezwoerhj de nieuweconstitlztie,volgens
g-jarigen ool'
log metDuitschland,Nederland, welke de wetgevende magtaan de Nationale
Engeland,Spanle en Savoye (1688- 1697)en V ergadering en de uitvoerende m eteen veto
door den Spaanschen Successie-oorlog,zoodat aan den K oning was opgedragen.D en laatde staatsschuld steeg tot3500 millioen livres. sten SeptemberwerddeConsti
tuantegesloten
GedurendedeminderlaxigheidvanLodewnk en daags daarna het W etgevend Llgchaam
X V (1715- 1774)werd hetrjk bestuurddoor geopend. Geweldig bleef steedsde strjd der
hertog Philbp'
us flzl Orlêans (1715-1723). partjen,vooralder Girondjnen (ConstitutioDe geldeljke toestand desrjkswasin dien nélen) en derJacobjnen (Republikeinen).Er
tjd hoogst ongunstig.W è1 had Fleltry door werden decreten uitgevaardigd tegen de emizjn verstandig bestuur(1726- 1743)dienaan- granten en tegen de priesters,die den eedOp
merkeljk verbeterd, doch die verbetering de nieuwe grondw et weigerden afte leggen,
werd vernietigd door den Successiè-oorlog en waaraan echter deKoninq zjnegoedkeuri
ng
den Zevenlarigen O0rl0g metOostenrjk,door onthield. Den 20sten Aprll1792 beslootmen

de geldverkwistende maitressen-heerschappj
aan het zedelooze Hof,en door deverdorvenheid van hetgeheelebestuur.Bj den Vrede
van Parjj(1763)gingen deFranschekoloniën
meerendeelsverloren.- Lodewj
;kXVI(17:41792) belastteNeeker metde portefeuillevan
Financiën,waardoor een staatsbankroetvoorkomen werd,hoewelhj in 1781 moestaftreden.Daarna w erd door Calonne hetstaatserediet op de ligtzinnigste wjzeuitgeput,zoodat
er een Jaarljksch te kortontstond van 140
millioen livres. Dientenqevolge kwam van
22 Februarj tot 25 Me1 1787 eene Verga-

Oorlog tevoeren tegen Oostenrtjk.Den loden

Augustus deed het Oproerige volk een aanval
op de Tuilerieën? en de Koning zocht veilig-

heid bj (
1e NatlonaleVergadering.Hj werd
echter drie dagen later als een gevangene
naar den Temple gebragt.Inmiddelsruktehet
Pruissische leger op en drong voorwaarts in
Cham pagne. Hierdoor ontstond eene dw eep-

zieke opgewondenheid bj het volk te Parjs,
zoodat van 2 t0t 4 Septem ber de K ollingsgezinden,die zich in degevangenissen bevonden,
aldaarvermoord werden.DenzostenSeptember
werd het W etgevend Ligchaam ontbonden en
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vervangen doordeNationaleConventie,waarin partj wederhetgezag in handen kreeg.Den
de Jacobjnen (deBergpartj)demeerderheid l7den October kwam de Vrede met Oostenhadden. Den 25sten daaraanvolgenden werd rtjk,dievan CampoFormio,t0tstand,en den
Frankrjk eene republiek verklaard,waarna 19den Mei1798 vertrokBonapartenaarEgypte.
men den zosten Januarj 1793 den Koningter Ntlontstond er eene tweede ooalitie tegen de
dood veroordeelde en den volgendendag guil- Republiek, waartoe Engeland, oostenrjk,
lotineer:e.lnmiddelsontstondereenedreigende Rtlsland, Napels en de Porte zich vereenigvolksbeweging l11 de Vendée alsmede eene den. Dientengevolge vertrokken in den aanbuitenlandsche coalitie tegen de Reptlbliek, vang van 1799 FranschetroepënnaarPiémont
waartoe zich Engeland, Nederland, Spanje, en Napels,terwjlJ-rdanaandenBoven-Rjn
Napels en het Duitsche Rjk verbonden had- en Moreau i
n Ogper-Ttalië teruggedrongen
den.Het Schrikbewindnam eenaanvang;eene werden.De verkiezlng van datjaar bezorgde
revolutionaire regtbank Tverd den 9den Alaart bj voortduring het overwigt aan de Reopgerigt, en België door Dwmourlez veroverd. publikeinschepartj.DebeidehoogsteStaatsDen 6den Aprilontstond het Comité du snlut ligehamen riepen het D irectoire ter verant-

public, - den zden Junj werd de partj de< woording wegensdegesteldheidvanFrankrjkj
Girondjnen vernietigd,- den lodenAugus- waarna hetFransche legervoorspoedigstreed,
tus door de Conventie de nieuwe,zuiver-de. aan den Rjn en NapoleonuitEgypteterugmocratische grondwet bezworen, dotth tle keerde,om den 18den Brumaire(9November)
invoering t0t aan het einde van den ool'log
verschoven. Nu stond onder de leiding van

met geweld van wapenen het Directoire te
vernietigen,een Voorloopig Bewind van hems en Royer Dzfcp.
v i11te stellen
Carnot het volk in massa op,om strjd te zelvent & e-kl,
voeren,doch den29stenAugustllsmoestTot
llon en de t
ver
gade
ring
van
he
tua
Rr
ve
tt
geve
nd
Lin.
go
t
de
n
z
os
t
e
n
Fe
b
r
j
eve
rdage
zich toch overgeven aan de Engelschen.Den chaam
6den odnber verklaarde men denrcpublikein- H ierdoor ontstond:
schen kalender met lo-daagsche w eken enz.
HetCtl0?.
s/
?
4lJtz/(1799- 1804).Denieuweconvan kracht, en de eeredienst der rede ver- stitutie van hetjaarVT1I (7Februarj 1800)
ving de godsdienst.In diemaand woedde het schonk hetst
aafkundig gezag aan 3 consuls,
Schrikbewind te Lyon, en tegen het einde van welke de eerste alshoofdpersoon doorde
van N ovember viel Toulon weder in handen 2 andere werd terzjde gestaan.Bonaparte
der Franschen. Den 13den M aart 1794 deed werd t0tlsten const
llbenoemdjterwjl CaanRobespierre de ultra-revolutionaire Hebertisten bacères en Lebr'
tbn hem w erden toegevoegd,vallen en den 24sten daaraanvolgenden naar alle voor een tjdperk van 10jaar.Men behetschavotbrengen,w aarnahetdriem anschap noemde een SénatConservateur (Behoudenden
ontstond van Robe&pierre, & . J'
ttst en Cow Senaat)van 80personen,welke deledenvan
tlton.D en 7den M eiw erd door eenbesluitvan het W etgevend Ligc,haam koos, die, ten
RobespierrehetbestaanvanhetHoogsteW ezen getale van 300, over de wetsontwerpen der
erkend,terwjlde slagtoFersdageltjksbjtroe- consuls beslisten,terwjleen Tribunaat van
pen uit de gevangenissen naar de guillotine 100 leden over gemelde w etsontwerpen 00r-

werden gebragt.Eindeljk moesten den 18den deelde.Den 18den Januarj 1800 werd vrede
Julj0ok Robemierreenzjnemedestandershet gesloten m et de Vendée,en Napoleons overschavot beklimmen,waarna hetSchrikbewind w inning bj Marengo (14 Junjlbeslisteover
een einde nam. Den llden November werd het l0t van Italië,waarna de zegepraalvan
de club der Jacobjnen gesloten; de legers M oreaw bj Hohenlinden (3 December)? geder Republiek rukten voorwaarts in de Rjn- volgd door den Vrede van Luneville (9 Festreken en in Holland,waarna in 1795 de bruarj1801),denRjnt0tgrensriviervanFrankVrede metPruissen en vervolgensmetSpanje rtjk aanwees. Den 8sten October 1801 wertl
gesloten werd.Den 26sten October van dat dc Vrede met Rusland,daags daarna die met
*l#aar m aakte de Nationale Conventie plaats Turkje,en den 27sten Maart- de Vrede van
voor bet Directoire, bestaande uitden Raad Amiens die m et Engeland gesloten.Den
van Vjfhonderd en den Raad der Ouden. 15der Augustus 1801 w exden de regten der
terwjl de uitvoerende magt aan een Direc- R. Katholieke Kerk erkend,- voorts werd
toire van 5 leden was toevertrouw d.Tn 1796 door een Senaatsbesluit eene algemeene amnwerd de opstand in de Vendée onderdrukt, estie ten behoeve der emigranten uitgevaarwaarna Bonaparte zegepraaldein Ttalië,Jonr- digd.In Mei1802 zagzich Bonaparteopnieuw

#(
Izlen M oreau over den Rjntrokken,enJou- t0t consul voor een tjd van 10 jaar, den

bert doordrong in Tyrol.Steeds bleefde ver- zden Augustus t0t consulvoor levenslang bedeeldheid tusschen de Democratell en dc noemd?waarna men hem den 18denMei1804

Royalisten voortwoelen,terwjldezelaatsten tot erfeljk Keizervan Frankrjk verhief,terbj de aanvullingsverkiezingen van 20 Mei wjlde Senaat en hetW etgevend Ligchaam
1797 de overhand behielden in de vertegen- onderworpen werden aan den wil van den
woordigende ligchamen. In September van monarch.Zöö ontstond:

datJaarvolgde,wegensdengeldeljkennood,

Het dert
vfe Keizerri
jk.Den Qden December

de tiercéring of de verm indering der staats- 1804 werd Napoleon door paus Pi'
tts T11 te
schuld op een derde.D e staatsstreek van 18 Parjs tot Keizer gezalfd,waarop debenoeFxuctidor (5 September) verwjderde de K0- ming volgde van glootwaardiyheidsbekleeders
ningsgezinde leden uit de beide afdeelingen en hof-ambtenaren, de instelllng van 31 rjkvan den Raad, waarna de Reptlblikeinsche begittigde senatorsplaatsen, alsm ede van een
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keizerljk geregtshof, dat te oordeelen had behielden deoverhandbjBrienne(1Februarj),
over hûngverxaa; en overalle misdaden tegen maar trokken terug naar Châlons en Troyes.
den Staaten den Keizer.Den4denJunj 1805 Het vredescongrès te Châtillon (5 Februarj
werd deLigurischeRepubliek (Genua)en den
zlstenJulj Parma en PiacenzametFrankrjk
vereenigd.Er ontstondeenederdecoalitietegen
dat land,waaraan Engeland,Oostenrjk,Rus-

t0t 19 Maart)bleefzonder gevolgen,en den

lsten Maal.t werd te Chatlmont een verdrag
gesloten ttlsschen Rusland, Pruissen,Oosten-

rjk en Engeland terbestrjdinyvanNapoleon

land en Zweden deel namen. De Fransch- en t0t herstel van den vrede ln Europa.De
Spaansche vlootwerd we1den zlsten October VerbondeneMogenhedenzegepraaldenbjLaon

1805 door de Engelschen bj Trafàlgar verbj U1m (1; October)en Austerlitz (2 December)werden achtervolgd doorden Vredevan
Presburg (26 December)met oostenrjk,en
hj zag zich den lzdenJulj 1806benoemdt0t
protectorvan den Rjnbond,terwjlhjdeBataafsche Republiek in hetkoningrjk Holl
and
nietigd;m aar de overwinningen van Napoleon

herschiep en onder den schepter plaatste van

(9 en 10Maart),Arcis-sur-Aube (20 Maart),
La Fère-champenoise (25 Maart) en Pari
js
(30 Maart)twaarna zj den 3lsten Maartde
hoofdstad van Frankrjk binnentrokken.De
Senaat benoerâde den zden April een V0()rloopig Bewind, verklaarde Napoleon en zjn
geslacht vervallen van den troon,en riep de
Bourbons terug. D e Keizer deed afstand van

zjn gezag op den llden Aprilten behoeve
zjnbroederLodewûk.Inoctobervan datjaar van zjn zoon en begafzich den zostendaarwerd Pruissen in de veldslagen bj Jena en aanvolgendein ballingschapnaarElba,waarna
Auerstadt overwonnen, en daarna eindigde Lodeœqk XVIII den3denMei1814 te Parjs
de oorlog van Rusland, Pruissen, Engeland verscheen.Z($($volgde:
De dd'
Z..
SJ: Restaqratie (3 Mei 1814 t0t 19
en Zweden tegen Frankvjk met den Vrede
van Tilsit (7 en 9 Julj 1807).Den 19den Maart 1815). Lodewqk XVIII (1814- 1824)
Augustus van datJaar werd het Tribtlnaat verwierp de dool'den Senaatvoorgedragene
opgeheven en vervolgens het c'ontinentaal- constitutie en verleende den 4den Junj eene
stelselingevoerd,PortugaldoorFranschetroe- nieuwe charte.Frankrjk,volgens den eerpen bezet (November 1808),en Joseplt.
& lJ- sten Vrede van Parjs binnen de grenzen van
Parte Op àen Spaanschen troon geplaatst, 1792 besloten, behield echter Avignon, Veterwjlvoorts de Kerkeljke Staatin Frank- naissin en de helftvan Savoye,en kreeg van
rjk w erd ingeljttl(17M ei1809).Daarna ein- Engeland zjne l
toloniën terug,mettlitzondedigdede vierde 00rl0g van Oostenrjk en En- ring van de eilanden Tabago, St.Lucia en
geland tegen Frankrjk dool'Napoleons zege- Isle de France. De regéring onderscheidde
praalbj svagram (5 en 6 Julj1809)en door zich intusschen vooraldoor readionaire maatden VredevanMreenen (14October).DeI1ly- regeltm , door invoering der boekencensuur,
rische gewesten werden aan Frankrjk toege- dool-uitbreicling vandemagtderpolicie,door
voegd,w aarna eene hervorm ing der regtsple- schennis van de zel
fstandlgheid derreytbanging t0t stand kwam.Handel en njverheid ken,terwjlhetlegeraanmerkeljkvermmderd
wer
d.
Den
ls
t
e
n
Maar
t 1815 echter landde
begonnen tebloejen.Den 9denJulj 1810werd
het koningrjk Holland,den lzden November Napoleon bj Fréjus, en den 14den daaraanW alliserland,en den lodenD ecemberde mon- volgenden nam Lodewj;kX VIII devlugtnaar
den van de Eems,W eser en Elbe benevens Gent.Nu begon:
de Hansé-steden in hetKeizerrjk Opgenomen. IletJt/t
f
werk der Honderd Dayen (20 Maart
De tegenstand van Rusland tegen het conti- t0t 21 Junj 1815).Op den zosten Maart vem
nentaalstelsel gaf aanleiding t0teen niellw en scheen Napoleon te Parjs lnet de belofte van
oorlog, en den 14den Septem ber 1812 trok eene regtvM rdige en vredelievende regéring.
N apoleon binnen de m uren van M oskou,doch Eene additionéle acte van 22 April wjzigde
het groote legerwerd op zjn terugtogtbjna de grondwet des Keizerrjltsin den geestvan
geheel vernietigd.Nu ontstond de 0orlog van die van Lodeœi
ik X Ffff, en bevestigt
le het
Rusland en Dtlitschland tegen den Keizer bestaaneener I
tamervanerfeljkepairsel1van
(Maart1813).opdevelslagenvanLiitzen(2Mei) eene Kam er van Afgevaardkgden,w elke voor
en Bautzen (21 Mei)volgde een wapenstil- een tjd vall5jaarwerden benoemd.Zj werd
stand van 4Junj t0t17Augustus.Navruch- op den lstenJunj ()phetVeld vanMarsplegtelooze vredesonderhandelingen te Praagvoeg- tig bezworen.Den 25sten Maart kwam een
den zich Oostenrjk en Zweden bj de Vem verbond tegen Napoleon t0t stand tusschen
bondene Mogendheden,enterwjlNapolel
m bj Oostenrjk,Rt
lsland,Prtlissen en Engeland,
Dresden de overwinning behaalde (26 en 27 waarbj ook Nederland zicl voegde.Napoleon
Augustus),werden zjnegeneraalsO'
ttdinotbj bellaalde de overwinning bj Ligny (16Jtlnj),
Groszbeeren (23 Augustus),M acdonaldaande maar werd den 18den Junj in den bloedigen
Katzbach(26 Augustus), Vandammebj Ktllm slag bj Avaterloo overwonnen,en deed den
(30 Augustus)en Ney bjDennewitz (6 Sep- zlsten Junj te Blois afstand van hetgezag
tember) geslagen.Beslissend ten nadeele van ter gunste van zjn zoon.Er werd een V00rl Parjs, en den
Frankrjk was de volkerenslag bj Leipzig loopig Bewind benoemd tt
(16,18 en 19 Oetober),waarna de Fransehen 3den Julj wert
l door Bliicher en W ellinyton
terugtrokken over den Rjn.De Senaat,zich eene militaire conventie gesloten met maarnietkunnende vereenigen metde politiek des schalk Davoust, volgens w elke het Fransehe
K eizers, w erd ontbonden. Tn den aanvang leger achter de Loiretert
lgtrok.Den 7denJultj
van 1814trokkendegealliëerdenoverdenRt
jn, had de illtogt plaats derVerbondene Alogentt-
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heden in Parjs,2 dagen latergevolgd door
de komst van Lodewj;k XTIII.Den 20sten
November sloot men den tweeden Vrede van
Parjs,waarna,Frankrjk zich houden moest
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werden 226 onderteekenaarsvandatadresher-

kozen.Den 26stenJulj werden de ordonnanciënuitgevaardigd!diedevrjheidvandrukpers
schorsten,eene nleuwewjzevan verkiezing
voorsehreven en de reeds bjeen geroepene
Kamersontbonden.Eenenandergafaanleiding
t0tdeJulj-revolutie(27- 29Julj1830).Een
voorloopig bewind,bestaande uit Lafayette,

binnen de grenzen van 1790,zoodathet Philippeville,Saarlotlis,Mariënburg en Landau,
hethertogdom Bouillon,een gedeelte van het
departement Bas-Rhin,het landschap Gex en
Savoye verloor, en 700 millioen tèancsvoor den hertog de Oâ,pi,s:'lf/ en generaal Glrard,
oorlogskosten betalen moest.Zeventien vestin- alsmede eene commissie uit het stadsbestuur
gen bleven voorts door de Verbondene M 0- van ParjsverklaardenKarelX vervallen van
gendheden voorden tjd van 5Jaarbezet,en den troon,waarna Pairsen Atkevaardigden,
gedurende dien tjd moest heteen bezettings- t0t een 'W etgevend Ligchaam vereenigd,de
legervan 150000manOnderhouden.Nuvolgde: regêri
ng Opdroegen aan Lodewi;kTACJY,
:,herDetweede.
zdt
x/t
z?
.
Ig
-tzfïe(1815- 1830).lnSep- t0g van OrJJCA?.
S, als luitenant-generaal des
tember kwam de hertog deAïc/lellzlaan het rjks. Deze aanvaardde zjne betrekking den
hoot; van hetministérie.De eischen derultra- 3osten Julj,terwjlKarelX den zdenAuguskoningsgezinden kenden geene grenzen; de tus afstand deed van de kroon ten behoeve
Protestanten werden vervolgd te Marseille en van denhertog vanHzwozlfl/zlc,diezjneregten
te Nîmes,en er werden inconstitutionéle uit- afstond aan van den hertog ra,lt W()r#et4'
?:z
zonderingswetten afgekondigd.Den lzden N0- (graafvan OAtlzBprtfl waarna Karelden 16del)
vember1818tradFrankrjk t0et0thetVrede- Augustus zielh inscheepte naar Engeland.D e
verbond der Groote Mogendheden:waarna den herziene grondwet huldigde llet beginsel der
28stenDecemberhetvrjzinnigmlnistérieDes- volkssouvereiniteit,schafte(locenstlur af,ver,
spIId.
:bezweek voorde Overdrjversvanbeide leende het initiatief der wetgeving aan de
partjen.HetministêrieDeoazes(19November Kamers,en werd den 9denAugustusdoor den
1819),ingematigd-l
toningsqezindenqeestwerk- hertog ran Orllans bezw oren,die daarna als
zaam , zotsht door eene nleuwe kleswet een Lodewqk TMJY.
Mf,Koning der Franstshen,
overwegenden invloed te verschaFen aan de den troon beltlom .Alzoo volgde:
grondbezitters en de openbare meening door
H et re.g/ri
zw,
s tjidperk ranLodetvqk .
PA,
JI@,
:
uitzonderingsw etten in bedw ang te houden. (1830- 1848).De nletlwe Koning stelde btj
Van November 1819 t0tJulj 1820woedden de Groote Mogendlleden zieh bgrg v001.den
erhevige partjtwisten indeKamers,W aarna vrede van Et
lropa.Totzjne teyenstandersin
de moord,aan den hertog ran Wyrrlgepleegd Frankrjk behoorden de Repllbllkeinell en de

(20Februarj 1820),deovermagtbezorgdeaan gematigd-Demooratise,
he partj van Lajtteen
de ultra-koningsgezinden, zoodat Decazes den Lafa.
fette,terwjlhjgestet
lndwerddoordeD0(
!18den Febrt
larj aftrad.Dehertog de.
sïc/
zelie'
?
x trinalren(GZzpf).Deministêriënvolgdenelkanw erd weder eerste nlinister,de censuur her- der als op den voet.Dat van de P'
rqçlie,(13
steld, en het aantalAfgevaardigden van 258 Augustus)werddool
'datvanZJJ//:(2Novemtot 430 vermeerderd. Z00 behaalde hetm0- ber),enditdoordatvanCqsim'
l'
rTlroertt3Maa.
l'
t
narchaal-aristocratisch regeerstelsel de over- l831)vervanyen.Di
tlaatstevertegenwoordigde

winning op het burgerljk liberalismus.Den het Juiste mldden Uuste milieu)tussts
hen het
4den September 1822 werd Villèleeerste mi- dodrinaire stelsel en dat desvredes,zoodat
nister,en in 1823 had de Fransche tusschen- het de Democratie in het harnas ioeg. Er

komst in Spanje plaats ter gunste van het ontstond in November1831 oproerie Lyont
absollltismus. - Xarel X (1824- 1830) be- alsmede den 5den Jupj 1832 eene volksbeweloofde eel'bied vool'de grondwet,schafte den ging te Parjs ter gelegenheid derbegrafenis
29sten September1824 de censuurat,en werd
den 29sten Mei 1815 te Rheims gekl-oond.De
verkiezingen van 1827 waren intussc,hen ongunstig voor de regéring, en de Nationale

van generaal Lamarqne.O()k de Legitimisten
zaten niet stil, en de bewoners der Vendêe
werden opgehitst door de hertogin ran .& rrï.
In October 1832 kwam hetministêrie &?f!/s-G?xizt?/-./.
fkzzltTzls tot stand, en
garde te Parjswerd ontbonden wegenshaar Broglie-TAi6rt
anti-ministêriëlengeest.InJuljkwam eenver- de pogingen der regéring, om de pnlitieke

drag t0tstandvanFrankrjk metEngelanden clubs te onderdrukken,bragten Lyon (9April
Rusland tergunste vanGriekenland?en inden 1834) en Parjs (13 April) in opstand.In
aanvang van 1828 werd hetminister
'ie-Villèle Julj 1834 werd Gls'
ard de opvolger van
dogl'hetministéxie-l#h'
rfi
nnaevel*vangen.Morea k%oldt,en den 18den November kreeg hetdflczag zitrh door Fransehe troepen vrjgemaakt trinaireministérieMorûev-Gtûzot-T/zieo*es-.ll?,
Ic/zdvanflt
!'Purksehehet
arsf
shappj.Tengevolgevan telhet bewind inhanden,terwjlden zosten
hevige aanvallen vielhet ministêrie,en prins Februarj daaraanvolgende het voflrmalige
dePolhllac,een tegtlnstantlerder grondwet? ministérie de ./ro.t//l in het gezag hersteld
zocht als ef,rste minister en minister van werd.'sKoningspersoonljke regéringmaakte
Buitenlandselle Zaken populariteit te verwer- intusschen de verantwoordeljkheid van het
ven dof)r eene expeditie naal' Algiers, dat ministérie tot eene hersenschim . Den z8sten
den 5dellJuljj 1830 veroverd werd.Den 16den Julj 1835had de aanslag plaatsvan I'
iésch,l,
Meiontbond hj de Kamervan Gedeputeerden waarna door de Septemberwetten de vrjheid

wegens haar adres,dat een votum van wan- derdrukpersen deregtspraak doorgezw orenen
trouwen behelsde,doch in de Nieuw e Kamer beperktwerd.Den zzsten Februarj 1836 o11tY11.
14
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stolzd het nlinistêrie Tlûers-sauzet-.Y ontalivet, geopend en de Republiek uitgeroepen. Het

en den 25stenJulj geschieddedeaanslag van Voorloojig Bewind tradaf, en de Nationale

Aliband.Den 7den 8eptemberkwam hetministérie M oll-y oot-Dl
lehâtel aan het bewind,
e
den 3ostenOctoberwaagdeLodewi
jkXtz
.pp
len
on te Straatsburg eene poging,om zich do
or
de soldaten t0t keizerte doen tlitroepen.Den
Q7sten December geschiedde de aanslag van
M ewnier, en na stormachtige Kamerdebatten
volgde den 15den April 1837 het ministérie
M oll-M ontallret-Salvandy,dat dcn 9den Maart

Vergadering koos eene uitvoerendeCommissie,
bestaande uit Arayo, Garnier-ptbqès,M arie,

wegens ongunstlge verkiezingen vervangen
werd door een voorloopig ministêrie. Den.
12den Mei hadden weder rapublikeinsche bewegingen plaats,waarna hetministérie Rol
tlt.D'
McA#JeJ-Teste optrad.Den lsten Maart 1840
vormde Thiers een ministêl
-ie uit het linker
centnlm . Toen voorts Frankrjk uitgesloten
Averd Van het Londensche verdrag tusschen

Oproer, ht,twelk door Caraiynao als dictator
mot bloedig geweld bedw ollgen werd. Den

Lamartine en Ledml
t-Rollist,terwjl een nieuw

ministêrie Reeltrt,J.?tzz,$/ct&,Crlmielt.'
r, Carnot,

Flpct
?w: Caraiynao cnz.Onder zjne ledcntelde.
Den 15den M ei werd een aanslag der Socia-

listen,Om deNationaleVergaderingteverdrjven en nogmaals een V oorloopig Bewind inte

stellen,vt
lrjdeld.Deopheffiny der nationale
1839 ten gevolqe der aftreding vap Molé werkplaatsen gafechterlletselnt0thetJunj-

Engeland,Rusland, Oostenrjk en Pruissen

over het Egyptische vraagstuk, werd er de
Oorlogslust aangewakkerd en t0t de verstem

28sten Junj verleendevoortsdeNationaleVergadering aan Cavalqnac de uitvoerende magt,

waarna Bastlde, àenard,.
fd///vlopf,Leblane,
Gandeltauœ, Reourt, Toltrret) Lamorioière en
Bedeau het ministérie vormden.De uitspattingen der pers en der clubsw erden beteugeld ,
en eene grondwet, den 4den November vastgesteld,verordendeeeneNationalevergadering

van 750leden,terwjlzjdeuitvoerendemagt
king van Parjsbesloten.Den 6den Augustus Opdroeg aan een voûrzitter,voorden tjdvan
1840 landde Lodewî
jk Napoleon te Boulogne 4 jaardoorhetalgemeen stemregtgekozen.Den
en zag zjneondernemingnogmaalsmislllkken. loden Decemberwerd Lodewj;k Nqpoleonmet
Voortshad den 15denoctoberalwedereenaanslag - dievan Darmès- ophetlevendesK0ningsplaats.Dezewildeintusschennietsweten
van oorlogsplannen,zogdat het ministérie de
portefeuilles nederlegde.Toen traden Soulten
Gizof weder aan het ltoof
'
d der zakeu als
vertegenw oordigersvan de politiek desvredes.
Inmiddels begonnen de Reptlblikeinen,Socialisten en Communisten meer en meer te woe-

5'/3 millioellstemmen t0tvoorzitterbenoemd.

HtJ vormde een nieuw ministêrie,bestaande

uit Odilon-B arvot,Dvonyn de'J'./.f'
!f.'
y.
s,I'alloltœ,
ZJP. Fanclte'r 01'1Z., verleende in Mei 1849

zjne tusschenkomstaan den Pausen opende
in die maand de Nationale Vergadering.Een
Opstand deruiterstelinkerztjde,den13denJulj

beproefd, eindigde metde vlugtofde gevangenneming derhoofdaanleggers.De voorzitter
1en,terwjl de luister van het koninkljk ge- derRepubliek begon m eeren m eerdehouding
zag allengsbeqonltetanen.In 1844werdin aan te nemen van een monarch.Hjbenoemde
de Kamershevlggeredetwistoverdeondf
lrwjs- d0n Blsten Odobei 00n niellw ministérie,bevraag, en in Aprilen JuljJ1846haddelz nog- staande uit H autponl, Rayneral, F. B arrot,
maalsaanslagen die van Lecomteen Henri Ronl
ter, Ihuld (
)nz.? waarna hj in 1850 het

op het leven des Konings plaats.rezv
wjl rjk in 4 gloote mllitaire divisiën verdeelde
de oml
tooperj tegeljk metde geldcrisis hand en in Mei en Juntj wetten uitvaardigde ter
over hand toenam , werden er sehandeljk: bepcrking van de vereenigingen,van dedruk-

processen gevoerd, zooals die van Teste en
C'
abières,alsm ede van den hertog de .rg-cqslïz;.
Algem een werd de eisch.van hervorming van
het kiesstelsel,zoodaterhervormingsbanketten
werden gehouden.Het verbod van zoodanig

pers en van het algcm een stemregt.In den
aanvang van 1851werdeenmillistériebenoemd
in Bonapartistischen geestqtolln,wegens een
vottlm van w antrouwen in de Kam er, een
overgangsministêrie, en den llden Aprileen
banket te Parjshad den 24sten Fl
lbruartjde bepaald Bonapartistisch kabinct,waarin Ilon
revolutie ten gevolge. Na de gewone barri- Ft
rvcl:'
r,Barooh,e,I'
oltld,Blt
fet,Mayne,Ro%(cadengevechten deed de Koning al'stand van Fzd9*enz.zitting namen. Er ontstonden bew eden troûn tergunstevan den graafranParî
.s. gingen ten behoove eentlrherziening derkiesj
Er ontstond een Voorloopig Bewind,zamen- wet, en nadatden 27sten October een nieuw
gesteld uit Dl
m ont de J'fffr:, Lamartine, Bonayarti
stisch Bewind mt
)t Covbin,T'
?
z'
r,
çtlf,
Arago, A
Yarie, Garnier-payès, Ledrs,Rollin Thorlyny, Casabianca, 8t. xl.,
rzàtzffc/ enz. was
en Crlmie'
u , onder latere bjvoeging van opgetreden, had den zden Dettem ber de beMarrast en van de Socialisten Lo14i8 W/lpc, rtlchte, gewelddadige staatsstreek plaats.

Floeon en Albert.Nu nam de Koning devlul , Hierbj werd de Nationale Vergadering Onten zo0 verscheen:
bonden, de kieswet opgeheven en de voo1=
Het f'
i/dzerk der tweede Repltbliek (1848- loopige schets eener dtlol-den President geoc1852).GenoemdBewindhield zich metm oeite troyeerde grondwet, na eene bl:edige dem-

staande door de welsprekendheid en den fle- ping vandentegenstandopden3denDecember,
ren m oad van Lamartinete middel)derSocia- in geheel Frankri
jk, onder vertooning van
listiBche en Terroristische partjen.In Maart het opgekleurde schrikbeeld der rRoode Rewerden er ateliers nationaux f)f nationale publi
ek'' van 14 tot 21Decembermet7'/a
w erkplaatsen opgerigt:Om den eisch van regt mi
llioenstemmenaanqenomen.Nuvolgdenverop den arbeid eenigzlnj te bevredigen.D0n oorëttelingen t0t balllngschap en deportatie.
14den Mei werd de Nationale Vergadering D e nietlw e grondwet,die tegenover den Pre-
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sident en een slechts aan hem verantwoorde- rede met een adreste beantwoorden en bj
ljk ministerieeen voorlevenslangbenoemden, de beraadslagingen daarover inlichtingen te
rjk bezoldigden Scnaat en een in zjnebe- vragen aan de ministers,amendementen voor
voegdheiduiterstbeperktAvetgevendLigchaam te stellen,enz.Den 3lsten october 1861 werd
verordende,werd den 14denJanuarj 1852 in- te Londen een tractaat gesloten tusschen

gevoerd.Den zzsten Januarj werden deper- Frankrjk,Engeland en Spanjet0thetbezetsoonljke eigendommen van hetgeslachtvan ten der kust van Mexico.Een SenatusconOrllans op lastderregêring tot verkoop be- sult van 31 December daaraanvolgenden ver-

stemd, den18denFebruarjgestrengedruk- zaeerderde de bevoegdheid der volksvertegen-

perswetten uitgevaardigd,en den17denNovem- w oordigers.Den 29sten Maart 1862 werd eene
ber de President door een senatusconsultals overeenkom st t0t stand gebragt met het
Duitsche Tolverbolld. De verkiezingen van
Napoleon III tOterfeljk Keizerverheven,
'tgeen den zlsten en zzsten November (loor Mei1863 verst
erkten departj der opgositie,
eene algem eene volltsstemming m et ruim 8 en in Julj van datiaarwerd in Mexlco 0n-

s/&z?'
rï/J7een
millioen tegen weinig meer den '/qmillioen der hertog Masbnillaan van O/.
stemmen bekrachtigd werd.Den zden Decem- van Frankrjk afhankeljke Staatgesticht.In

ber hield de nieuwe Keizer zjn plegtigen de Sleeswjk-llolsteinsche aangelegenheden

intogtin de Tuilerieën.Z00 ontstond:

Hett,
tveedeKeizerri
jk (1852 1870).DeKeizer bevorderde metoverleg de stoflbljkebelangen des volks, en begtlnstigde vooralde
geesteljkheid bj de hervorming van het0nderwjs.Tnttlssohen duurden de oudeoneenig-

zocht N apoleon eerst m et Engeland en Rusland a1smiddelaar op te treden tusschen Denemarken en Duitschland, maar weêrstond
het aanzoek van Engeland,()m eene hande-

lende gedragsljn te volgen,terwjlhj zich
eene volkomene vrtjheid voorbehield (28 Jaheden met Rtlsland voort Over de gewiide nuart
j 1864).Er werd dool*Frankrjk eene
plaatsen te Jerusalem ,zoodat in Maart 1854

overeenkom st gesloten m et Tta,lië, volgens

Frankrjk enEngelandzich metTurkjetegen welke laatstgenoemd rtjlt voorloopig at
kag
Rusland verbonden,waarna de legersvan ge- van het bezlt van Rom e. De troonl'ede van
noemde Mogendheden,vereeniyd metdie van 22Januarj 1866 gal'Arool*tsgeenerleigtlnstig
Sardinië, in September 1855 In de Krim aan
de Alma de overw inning behaalden,den M alakof bestprmden en Sebastopol veroverden.
Van half Mei t0t half November w erd eene

antwpord op het verlangen naar uitbreiding

der staatkundige vrjheden des vOllts,en den
llden Juljwaren in den ministerraad de gevoelensverdeeld vöt
sr en tegen Oostenrjk.De

wereldtentoonstelling gehouden teParjs,ter- Keizer nam het besltlit,? 0)11 laatstgenoem de
wjl den 28sten Apxil Pianori en den 8sten mogendheid niet te ondersteunen e11veroflrSeptember lellemare een aanslag Ondernam loofdeaanPruissen?datoostenrtjk uitDt
litstthop hetleven van den Keizer.N'adatden3osten land zot
lwordenuitgesloten.terwjldaarenteMaart 1856 de vrede gesloten was metRus- genPruissenatkagvanzjnplan,om detenztliland, werd Frallkrjjk de hoofdmogendheid dcn van de M ain golegtlne Duitsche la,nden
)p
en Parjs hfltpolitiek middelpuntvan Europa. onderzjneloiding in denDtlitschen Bondf

lf.t
Den 12den Augtlstus 1857 werd de St.Hele- te nem en.Vruchteloos deed Droltyn del'.fTz
y.
<
na-medaille ingesteld tflt opwekking derher- den Cden Augllstus f
'isehon llotlrel)t0t POminnering aan N apoleon. Toen voorts door pensatie, en werd tlon zd&n Stxptem ber (1001*
Engeland on Franl
trjk eene expeditie was .Y oltstiervervangon.Den 12flen December veruitgezonden naar China, had den 14den Ja- wi
jderden zich deFranst.he troepen uitRome,

nuarj 1858 de aanslag plaatsvan Orsinlen
zjne medestanders Op het leven df'
s Keizers.
Frankrjl
t werd in 5 groote militail'
e districten verdeeld tpal*
js,Nantt
y,Lyon,Toulouse
en Tours)?f
)14tlen 5den Febrllartjeen geheime

0n

den lgdt
'n Jantlari
*
j 1867 verkont
ligde (1e

Keizer in een schrljven aan Ronher de atl
schaë ng van het adres van antwoord en de
invoering van epn zeer beperkt regtvan interpellatie,alsmedeeene latere toezendingvan
l'aad ingestt,ld, die evtlntueelals regentstrhap wetten op de drtlkpers en op het regt van
zot
l opt,
l
-t'
tlen.Den lstpnJantlarj 1859 gafde vereeniging a1s pttouronllement de l'êdifice
atldientit,van1l(
tt(
lorpsdiplomatiltuebtJNapo- (krooning van het gebotlwl''. Tn Februartl
leon aanleiding t0t een eonflict,hetMfelk ult- 1867 verlieten de Franscht) troepen Mexico?
liep op den o1-log tler Fransclllln ttxgen de en de vcrontwaardiging daarpver w as algeoostenrilkersterbevrjding van ltalii
b.Nadat m een.Den iden Maartwerden w etsontwerpen
eerstgenoenlflen voorspoedig gestretlon hadden aangeboden ter organisatie van het leger en
bj Afontebell(
), l'a,
l('stl
'o,Turlligo,Magenta van de Nationale gardt),en den zlsten Maart
en Melt
àgl
lallo?werd den lldellJulj(1eVrede ondcrhandelingen aangeknptlptm etdonKoning
vau Villafranca geslottln? waarna Napoleon der Nederl>ntlen over den afstand vanLuxem-

ht'
t vel
-ovt
art
le Iaolllba'
rt
lje afstond aan den K0- burg. Van 1 April tOt 1 Junj had al weder
nillg van Sardinië.In Januarll1860 werd een eene wereldtentoonstelling plaats,terwjlden

vrtjgtlviy handelsverdrag met Eugeland ge- 30sten October Rome Ilogmaals (1o()r Fransche
slotell,ln AlaartSavoyt
?metNizzaaanFrank- troepen w erd bezet. De leger-,drukpers-(?n
xtjlt toegevflegd,en ln Augustuseeneexpe- vereenigingswettelz werden aangenomen. Inditie naar Syrip Ondernomen ter bescherming

ttlsschen hadden e1- volksbewegingen plaats

der Cllristenelzaldaar. Een keizerljk deereet den 2den November op hetktprkhof van Montvan 24 Novem ber schonk aan het'W etgcvend martre bj hetgrafvan Baltdln, voortsin
laigchaan) lltàtrpgt,0111tle ./aarlijksttl
ze troon- Mei 1869 te Partjs? Rjisstal. Amiens, rpu14*
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louse,Xaryeilleen St.Etienne tergelegenheid daags daarna de Gvamont verklaarde, dat
van de verkiezingen, waardoor de oppositie Frankrjk dit niet z0u dulden, eene vel*-

veel sterker werd.In Junj washetonrustig klaring!die den 15den Julj aelltervolgdwerd
*entdeonderhallte Parjs,en den 5den Junj werd een ver- door zjne lnededeelinr omtl
drag met België gesloten over spoorweg-aan- delingen van BenedettI m et den Koning van
gelegenheden.Den lldenJulj ontving deVer- Pruissen te Ems.HetAvetqevend Ligehaam
tegenwoordiging eene keizerljke boodschap stond eenstemmig 440 m illloen francs voor
over nieuwe hervormingen, waarover den het leger tOe en 60 m illioen tkancs voor de
zden Augustus een Senatusconsult uitgevaar- vloot, waarna de regéring de bemiddeling

digd werd.Zj bestonden daarin,dataan het van Groot-Brittanje van de handweesen den
W etgevend Ligchaam het regt van initiatief zosten Julj deOorlogsverklaring afzond naar
en van amendementw erd geschonken,- dat Berljn.Voorts werd de maarschalk Leboel
f
de ministers afhankeljk van den Keizeren t9tchefvan den generalen stafvan hetRjnçlnie t0t
verantwoordeljk waren, datde zittingen leger,en den 23 Julj Keizerin El
van den Senaat in het openbaar zotlden ge- regentes benoemd, waarna de Kelzer den
houden worden, - en dat aan den Senaat zssten Julj naar de armée vertrok.Nu nam
het regt van amendement en van eene On-

degeweldige worsteling een aanvangjdiewj

tland (ziealdaar)kortevoorwaardeljke verwerping der wetsontwer- in het artlkelDnitsel
pen werd toegekend. Den 15den Augt
lstus, ljk beschreven hebben.T0t aanvulling diene

het eeuwfeest der geboorte van Napoleon .J', het volgende:
Den Tden Augustus Yverd Pari
w erd eenealgemeeneamnestie vooralle staatjs in staat
kundige overtredingentoegestaan,endenzlsten van beleg vek-klaardqden 8sten legde Leboeu.f
Augustus trad Leboelt.f Op als minister van zjne betrekking neder,en werd BazaineopOorlog. Het Senatusconiult, bevattende de perbevelhebber van het leger, en den 9den
staatkundige hervormingent werd in den Se- werden de zittingen van het W etgevend Ligaopend. J'ltles Farre stelde er voor,
naat met 134 tegen 3 stemm en aangenom e?, cllaam gl

doch erontstonden heftiqebewegingenwegelzs dat de Kamer het rjksbewind zou aanvaarde voortdurende verdaglng van het MTetge- den,- enKlratry om Napoleon,IIIvanzjne
vend Ligchaam.Dit laatste werd den 29sten

waardigheid te ontzetten,waarna hetministé-

Novembergeopend,en denzdenJanuarj1870 rievervangen werddooreennieuw,inhetwelk

van Ttzlilptzp, Chevreau,M ayne, .
DzIontstond er een nieuw ministérie, waarvan de graaf '
Ollirier, Dcrff, llt
f'
et en Segris d: vool-- vernois, Jerôme .lltzritf, Grandperret, Latonr
naamste leden waren.In Febrllarj hadden er d'Anreryne en Brame Opgenomen werden.
stormachtige tooneelen plaats in het hvetge- Den llden Augusttls werd de wet t0t orgavend Ligchaam ttlsschen het ministérie en de nisatie der Nationale Garde eenstemmig aanztl
r: 0n Gamoppositie,- voortsoproerigheden teParjs) gellomen, 011.terwjl Jltles Ft
terwjlden28sten Maarteenontwerp-senatus- belta den 13den Augusttls in hetW etgevend
consult w erd overgelegd van dezen inhoud: Ligchaam verklaarden, dat het Keizerrjk
De Senaat deelt de W etgevende magtmet niet meer bestond, benoem de de Keizerin
tbtot beden Keizer en methetM'etgevend Ligchaam 4 den 17den Augustus generaal Troa '
daarentegen neemt deconstituérende bevoegd- velhebberder troepen te Parjs.Daagsdaarna
heid van den Senaat een einde, zoodat de verklaarde Trochn, dat de Natie zelve over
grondwet alleen door het volk op voordragt hareaangelegenheden w ense,htetebeschikken,
van den Keizer kan gewjzigd worden.''Op w aarna den 28sten Augustus alle Duitschers

den 14den Aprilnamen Buy'
eten Darnhun uitgeheelFrankrjk werden verbannen.Toen
ontslag,en nadatvermeld Senatusconsultden voorts de Keizer zil!h den zden September te
zosten Aprildoorden Senaataangenomen was, Sédan had overgegeven, werd hj met zjn

w erd 3 dagen later de vraag,of de liberale geslacht Op voorstelvan JltlesFtzrr:den 4den
grondwetsveranderingen en het laatste Sena- September vervallen verklaard van den troon.
kshoopen drongen doorin (1e zaalvan het
tusconsult goedgekeurd werdent aan eeae Vpl
volksstemmlng Onderworpen e11metruim 7'/a W etgevend Ligchaam eneischtenderepubliek,

tegen ruim 11/zmillioen stemmen bevestigend die door afgevaardigdelz der linker zjde op
beantwoord.W eder was Partjs onrustigten hetstadhuis werd uitgeroepen.Z00verscheen:
de hertog de Gramont aanvaardde de porteHet fk
l
Fyl
drk der tfeg-t
feRepltbléek (1870 t0t
feuille van Buitenlandsche Zaken,waarna den Onze dagen).Erwerdaanstondseeneregéring
18den Meide uitslag der volksstemming (p1e- derNationale Verdedigingingesteld,bestaande
tbles S'imon, Pelletan, Crlbiscite; werd bekend gemaakt.Den zlsten uit Jllles Ftztv:, J'
Mei hield de Keizer eene toespraak aan het vl
fnfz,Picard,Fdrq ,Glais-Bizoin,Roche
fort,
W etgevend Ligchaam Overdevestigingvanhet E. x4'
rt
wo en Gart
l'
ter-payès.Zj vereenirde
Keizerrjk op een liberalen grondslag,terwjl Gambetta,Crtlmleltiv,Le-flô,JalesSïzzlozz,Dortan,
zichdaarnaeenegematigdelinkerzjdevormde Foffrlc/zozl,Afaynilten P'leardtOteenministérie
benoemde Troc/lfft0tgouverneurvan Parjs
van 16 afgevaardigden.Den 30 Junj ver- een
klaarde Ollirler, dat de vrede van Europa n voorzitterderregêring,waarnadeKeizerin
nooit vaster w as geweestdan op datoogen- de wjk nam. Den 5den September werd het
blik.Op den 5den Julj echter werden in het Avetgevend Ligchaam ontbonden en deSenaat
W etgevend Ligchaam inlichtingen gevraagd al
kescllat
l,terwjlzieh 2dagenlaterdeleden
nopens de verheëng van prins Leopold rfzzl der Intornationale Averklledenvereeniging,
o
nde
r
de
n llaam van rcomm une'' m eester
Koltenzollern op den Spaanschentroon ,waarop

FRANKRIJK.
maakten van hetgezag.1)en llden September
ging Crlmie'
ltz naar Tours,om hetbestuur te
leiden van tlie departementen,welk nietbezet

waren doorden vjand.Den 18den September

213

Yverd geroepen t0thoofd dexuitvoerendesaagty
eene comm issie van 15 leden gekozen t0t het
voe
el
ngen over den vrede,
en re
eenn van
minionder
stérieha
bnd
eno
eimd,

waartoe D'
t
fallre,
J'
.
fld.
çFarre,Picgrd,Jl
lles k
sïpkoz
l,Le
llô,enz.
daarnawerd Parjs berend,terwjleropdien behoorden. Den zGsten Febl't
larj werden de
trokken de Duitschel*s in Versailles en daags

en den volgenden dag zamensprekingenplaats
hadden van Jùles Favre met von .
fbtszz3tzg-ck op
het kasteelFerriêres.Daarna werden dool-de
regêring te Tollrs allen opgeroepen,om den
oorlog t0t het uiterste te voeren.D en 29sten
September keerde devlof)ttel'tlgin Chtlrbotlrg,
en den 8sten October llielden de Radicalen
onderde leiding vanF loztl'ens,.2WJz?:'
?,ri,LedrltApll'
lzp en FJI'
;? Pyat het stadhuis bezet,oln

vredesprthliminaires geteekend? e1l men verlengde den wapenstilstand van 1 tot 6 Maart.
Die pl-êliminaires werden door de Nationale

Veryadering aangellomen.Nuontstond ereene
hevlgebeweging der Socialisten teParjs.De
Roode Republikeinen hielden den Montm artre
bezetqA '
ltrelles de Palad'
ine w erd aangesteld

t0t opperbevelhebbtl
r der troepen te Parjs,
en den lodcn Afaartnam de Nationale Verga-

dekeuzevan eellgemeontt
lraad(l00rtedrjven. dering ltetbesluit,ol'f1haren zetelnaar VerDe Nationalegardeschaardezichaandezjde sailles te verleggen, w aarna zich ook het
der regéring? en Gambefla belastte zich den
9den October te Tours naf?tdtlportetbuillevan

ministêrie derwaarts begaf. Den 16den Maart

ontstonden woelingen 1
)j dc Nationale garde?
Oorl0gtwaarna hjalset
lladittatorhaldelde. dit)zt,lveharebevellltlbberswildl)kiezen.Twee
Den 3osten October verseheen Tl
tiers in llet
D uitsche hoofdkw artier?pm Over een wapenstilstandteOnderhandelen:dot'hden3lstenkwam en gewapende drom nlttu uitd(?voorstadBelleville,namen onderaanvoering vanF lonrelts,
Pyat,Blangé'enz.d()leden der l'egêring gevangen:en deden pogingen om een Comitéde
SalutPtlblie te benoemen e1zde Commune uit
te rpepen. Troebm? Arayo (,11 Ferry wel'den
echter denzelfden avond d0ol' (1e Nationale
garde, en de Overige regêringsledelzden v0l-

dagthn laterwerd d(àMontmartre bezetdoorregthringstroepen,die zitth echter verbroederden
mtlt de oproerige Nationale gal'de,waarna de
generaals Thomas en Leeomle werden gefusilleerd en de roode vlag van hetstadhuis en
van dt)barrit'aden wel'd uitgestokeu.Generaal
Vénoy tl-ok m et 10000 m an trouwgebleven
soldaten Ovthr d0 Seine tertlg. D 0 centrale
conlnlissied0r opstalltltllingen bese,huldigde de
regéring van allti-l-t,lnlllllikeinsclle gezindheden
en btlnoom de generaal Cremer t0t ppperbevelgenden morgen bevrjd.Den 3denNnvl?mber hebber.lnmiddelstrokkeu de regéringstroepen
had el'etlnt?stem ming plaats over hetbehoud te Versailles bjeen,(!n l'art
js,datgeheelin
der bestaande regéring,waarop dool-l
'uim 'l
'
2 handen wasderUolm-nunalisten?w erdin staat
m illioen toestemmend? en door rtlim 60000 van beleg vwklaard. Den 25sten Maart had
ontkennend geantw oord werd.Toen den 5den er verkiezing plaats van tlen gem eenteraad,
Novem ber de onderhandelingen Over deu wa- en Blanq'
td?l'eliœ PC/JJ? TTictor A '
zwtl,Assy?
penstilstand afgebroken waren,besloot de re- Deleseluze enz. werden tOt leden benoem d,
gêring den 9den Decelnber, zitth naar Tours terwtildaarnevens deCentraleCommissiehaar
tebegeven.D enzgstenD eccm berw erddeM ont- gezag in handen hit
lld.Tn llet begin vanApril
Avron door do Franschen verlaten, waarna vielen bloedige geveehten voor tusschen de
de vjand defbrten teNoisy,Rosny(,
11Nogent regéringstroepen e1z de Communalisten. Het

begon te beschieten.Tn Januarj 1871 verordende Gambellq, dathet volk in massa naar
de wapens zou grjpen? onl den oorlog tot
het uiterste door te zetten.Niettcmin w erd
den 28sten Januarj:na vele vruchtelooze p0gingen van ontzet, de capitulatie van Parjs

Schrikbewind begon te Parjs te heerschen:
de aartsbissellop (.
1zvele geesteljken werden
in hechtenis genomen? de huizen der aanzien-

ljken geplurlderd en d:bezittingenvankerken

en vereenigingenuationaaleigendom verklaard.
Gelukkig bleef de M ont-valerien in hetbezit

gesloten? benevens eell wapenstilstand va'n 3 der regériug.Alle aanzoekel
z van dezezjde
weken, w aarvan Beltbrt uitgezonderd bleef. tot eene minneli
jke schikking bleven echter
vruc
ht
el
oos.
Den
19d
e
n
Apr
i
lw erd door den
Den 29sten en 30sten Januarj werden defOrten
van Parjs door de Duitsche troepen bezet, gem eenteraad van Pnrjs çen programma afterwjlde stad 200 millioen francvooroorlogs- geltondigd, volgells hetwelk Frallkrjk uit
kosten betalen moest.Dcxn 3lsten Januarj be- zelfstandigegem eenten (communes)z0ubestaan,
paalde GambetladeverkiczingenvoordeNatio- wier alkevaardigden zich t0tllandhaving van
nale Vergadtlring?maarstelde deïàm ilieleden de eenheid desTuandst0teencentraalligchaam
der regêrende staatslieden,delninisters,sena- zouden vereenigen. Z(5; zou een nieuw en
torenystaatsradenenprethtstelznietbelzotlm baal-? zegenrtjlt tjdpprk aanbreken.Paxi
js behield
maakte het bestuur te Parjsvprdattht:alszou xich hctregt voor, Om den eigendom onder
het helllen nlt?t Prllisst
all? (!1 M-(,ig.(!
r()() ziclt bflpaaldl) onlstalldighlldell iu gemltenglled te
daaraan te onderAvttl-ppn. Dat bestuur echter vtl
randlàren!terwlllvot
lr lletbetalenvan sc
thulverklaardede d0()1-Gantbeflauitgest'lll-evttn'
ver- (
1(,
11.(,(,1 '
lltstel val 3 Jaar Averd '
verlt
à
ltnd.
A
r
ool
t
s
ve
r
bt
l
o
t
l
1
1
1
(
kit,zingttnnietig?sva,
alolllaatstgenAeldezju(lnt.
.
13tlt'
tvtxrslyhi
jlling vanzulke
ll, dit! d(, btl
gins4àltxll(
1tàr Sottialisten
slag nalu? terwjl E.Arayo tptlllinisttlr van dltgbltltlt-t'
'

Biuuenlandscht!Znlttll en totttjtltllt
jk ulillister lltlstl-l'tlfxn. Aan (I(kalltlërt'
lzijt
lttgafde Natiovan Oorl0g benoem d '
wtt1-tl.

nale 'Vtkrgaïlllrillg-aanllet,hootklderllitvotxrende

Den lzdenFebl
malj had t
1eopening plaats nzagt tlt! bfkvoeglllltaid? fllll het l'leparteluent
der Nationale Vergadering tcBordeaux.Thiers i11 staat van bt
llf.
t
v-te verklaren. Tn Parjs
.

214

FRANKRIJK.

werd een vree.mden-legioen gevormd! en
9den Meihet tortIssy door de regérlngstroepen veroverd.Er werd door de m eeren meer
verwilderde Commune-mannen een Comité de
Salut Public ingesteld,waarna m en de Vendôme-zuildeed vallen endeChapelleexpiatoire

Bonapartisten,alsmede de l'ooderepublikeinen

koesterden gelleel andere bedoelingen. Zj

spallden in 1873 zamen om door een votum
van wantrouwen Tltierstedoen vallen,w aal-na

generaal Mac .
V IZ
Wt
?'Z in zjne plaats werd

benoem d. Nu m eenden t1e verscllillende par-

verllielde.Eindeljk echtermoestdeuitgeputte tjen hare lkansen sc,
lzoon te zien,Ja,de oude
stad zich aan de regéringstroepen overgeven, Legitimisten, vereenigd metdegeesteljkheid,
nadatonderscheidelleprachtige gebouwen door betwjfelden het geen oogenblikydat de graat'
de opstandelingen geheel of gedeelteljk wa- van C/ztzzz
?lt
vt
feerlallgalsHendrtk f'
-teParjs
renverwoest(28Mei1871).Bjdievernielings- zou zetelen.D eze llield zich echter te vast
woede speelde vooral de geheelverdierljltte aan zjne oud-monalvhalebegrippel
zom popllpetroleuses eene hoofdrol.

lair te w orden,en toen hetbepalen va'n den

Deaalvt
llling'
ssr
erkiezingenvan2Julj voor regéringsvorm in de Nationall) Vergadexillg

de Nationale Vergadering versterkten derepll- ter sprake kwam , wel'd besloten, dat nlen

blikeinsclle pal'ttjtegenoverde vroegerelegi- hd presidentschap A-0()r den tjd van 7Jarelt
timistisc.
h-orlêalistischemeertlerlleid.Den5den z0u Opdragen aan Mae .
J.
fc,
itk'
?,'tgeen bj de
Juli
j verscheen het lnanifest van den graaf wet van Q0 November 1873 geschiedde.Deze
vall Cl
tambord, waarin hj verklaarde, geen plaatste de Wrttçl'l: aan het hoofd van het
alstand te willen deen van de witte vaan va'n doorhem benoemde lninistérie.Eindeljk was
Hendrik ITr,zoodat11j dûorverwerping der het jaax 1873 voor Franltrjk merkwaardig
nationale driekleur eene herstelling der Bour- wegens hetïlk%çtèèY-Bazalne,tengevolge waam

bons vooreerstonmogeljk maakte.Terwjlde van deze voormalige bevelhebber vall Metz
Republikeinelzzich bejverden,om deMonar- doordenkrjgsraadterdoodvt
àrtlordeeldwerd?
chalen zooveel mogeljk te dwaxsboomen, welk vonnis t0t levenslallge gevangenstthap is
kwamen orléallistisch-gezinde mannen in het
Kabinet.D en 3den AugusttlsW erd #:Rém%sqt
tot nlinister vall Buitenlandsche Zaken,vervolgens Caslmir Teder t0t minister van Binnenlandsche Zaken, en den 3lsten Augtlstlls
Thiers met 491 tegen 83 stemmen t0t voo1*-

verzacht,en door hetfeit?datde rtrgéring nog

v($ö1*d(!11gevorderdentjd denlaatstentermjn
der 5 milliard franes oorlogskosten betaalde

(5September1873),waardoorFrallkrjkbinnen
dehieropvolgende14dagenbevrjdwertlvanhet
Duitsche bezettingsleger.Scheen hetl)0k,dat

zitter der Republiek benoemd en alszoodanig

Frallltrtjk na de talrjke bedevaarten?in 1873
bekleed met deuitvoerende magt,terwjlhj naarLourdesen andere plaatsenvolbragt,zitlh
verantwoordeltjk bleesaan de Nationale Ver- geheel en ali11(1tàhanden derU ltramontanen
gadering. Laatstgemelde w erd .verdaagd van wilde overleveren,zjne regéring heeftin dt
tn

den 17del1 Septembert0t den 4den December. aanvang van 1874 getoolld, een beteren w eg
Den 12den October werden tractaten gesloten te w illen Opgaan, dool- lletdagblad pL'Uni-

tusschen den Franschen ministerPouyer-ouer- vers'' geredigeerd (1()or Venrlllot,voor zjne
5E'
r en den rjkskanseliervonWlwzcrck,betrek- ongtlpaste taal gestl'eng te straffen. Het is
king hebbende op de m ilitaire bezetting en de
betaling deroorlogscontl.ibutie,alsm ede op de
fabriek:eool-tbrtlllg'seltln in den ElzasenLotharingen. Den l7den November werd de Natio-

opmfarkeljk, dat Frallkrjk,sohoon g'eweldig

uitgeput door elln ltostbaren otll-log.en door
geenerleilnogendheid bedreigd,zich kraehtig

wapent,zoodatpessilnisten van oordeel zjn?
nale garde afkedankt en ontwapend,- den dat het eene gewigtige r01denktte spelen in
3den Decelnber de diplomatieke betl'ekking den strjd, die naar hun oordeel tusst
à
.
hen
m et Duitschland hersleld,daar zich de m am Kerk en Staat in Europa zaluitbarsten.Zj
kies de Gontaltt-liron als Fransch gezant schjnen echterwe1eenigzins te vergetenydat
naar Berljn en de graaf'
ton z'
rzlizz
lalsDuitsch de regéring er een sterltlegel.noodigheetttot
gezant naar Part
js begat'
.Den 19den Decem- handhaving dtl1*Orde.
ber namen de prinsen van Aumale en JoinE1*bljven thans,nletbetrel
tking'totFrank'
tlïlle plaats in de Nationale Vergadering, rjk,nog eenigebelangrjkeaangelegenhedell
'
terwjl in Januarj 1872 tussehen deze en ter bespreking over, llameljk de k'tlnst,de
Tltiers verschil van gevoelen ontstond om- ld/erkz
?
4zk#d
' demnzl
jk detaa'
len hettooneel.
trent het leggen van belasting op grondMTijvestigon in de eerste plaats hetoog Op
:f.Hiertoe belloort:
stolen, waarbj het beschermend stelsel de de Fransche Wrzlzl.
overhand behield. Voorts olldersclleidde zieh
De bo%ttvl
c'
a1
lst.De Otldste ovttrbljfselen van
d(! Nationale Vergadering steeds (1001.stprm- deze behooren t0t llet tlalliscll-llolzlttillscllt?
achtige debatten over eene w et tegen de In- ttldperk:en van deze is de ?
7Alaisol carle
êe'',
ternationale, over de herstelling van het we- een Corlllthischelltenlpelte'
sîlues,llet,btzstbe-

reldljk gezag van den Paus, en over de
legerwet. Den llden Jtlnj wel'
d algemeene
dienstpligt aallgenolnen,bentlA'enseen s-.larigo
diensttjd.Intusschen bleefmen metdpzelfde

Nationale Vel-gadering voortsukkelen,zonder
n0g tot,een dtlflnitievellregêringsvorm te k0m en. Tltiern betoondo zicll een voorstalldllr
der conservatitlve reptlbliek. m aar de voolvstanders der Bourbons, de Orléanisten en de

waard gebleh'en. De eerste Christeltjkt
!ktl1
-kcn werdtln er in den trant der Basilica gebouwd en sleellts Op enkele plaatsel) in
Auvergne olltmoet men do koeptlls vnn dell

Byzall
ttjuschen stjl. Na,llet :
'
iaar 1000 ontn'ikkelde ziolletù
hter de Basillca-sttjl,e11uit
deze wertldeRolllaalsttllllstjlgellolel,diei11
de 1lde f)n tle eerstl)hl#lft der 12dt,eeuu-aan
Frankrjl
(
t eene menigtt
! praclztige kerken

FRANKRIJK.

Q15

schonk, zooals de St.Etienne te Caen, de rinthische ve
va
rrn
jzS
en
t.,Ge
zoro
val
i
st
wj
e Pa
op
rjs
me
.rke
Wn
edi
en
r
St. Sernin te Toulouses de St.Trophime te het portaal
Arles?enz.In het noorclen des landsolztwik- werd het aanbrengen van uitwendigesieraden
kelde zich voorts hettongew elft0teen ltruis- Overdreven, zooals men opm erkt in de kerk
gew elt'en de spitsboog t0tden rondb()()g,t)14 van St.Louis-st.PaulteParjs(1627- 1641).

op dezewi
jzeontstonden (
1e het'
rli
jlte bouw- Deze wjst0nsopeenenieuwebouwkundige
gewrochten,die onderden ontl
igenljjken naam sehool, later die der Jezuïeten genaam d,tot
van Gothische kerkell llekend zjn.Zj ver- welke Cltarles Lemereier, FranLois .X %x.stzr/,
hieven zich voora,l (t11 llet (terst in Tsle de Pierre -L6-'
lf:/enz.behooren.llaar stjl,desFrance en zi
jnt)omstreken, torwi
jl tl0k de gt
?ltjkste zien in dekerken LesPetits-pêres
voornaam ste botlw meesters dier sehoûl, zoo- en St.Tllomas d'Aquin te Parjs!muntniet

als Robertde Zlztz'
rc/z.x,P '
ierre de-x-ozz/erdc'
?r, uit door eenvoudigheid, eorreetheld en logiE'
ltdes de J.
ft?p/o-d'
?t,il,Raoulde (ibçfc.y, Tltomas sche consequentie, lnaar heeft geen gebrek
de Cormont,Jean de Cltelles,P ier'
rede Oorùl aan prachten aan blinkendeversierselen.Zj
enz.uit die Oorden afkomstig zi
jn.Diestjl (lntaardde allengs in een wansmaak,die alle
mag dlls allezins rde Fransche''heeten en ljnellverwrong en de oorspronkeljke bouwwerd ook in de 13de eellw (jlldttl,dien naam Ordeondereeneoverdaadvanbtjzakenbegroef.
in Duitschland illgevoerd. ln dien stjl v()
r- Aan de architecten Robert Deeotte en Lolds

hetlbn zich de hoofdkel
-ktlntttPartjs,Chartres, -lzrtz'
l
fkomtdeeertoo,datz!jzieh heteerst

Rheim s en Autiens.
ttlgt,n tlien onzin hebben verzllt,alslaagden
De b011w111.
111st der 14d'?eeuw streefde naar ztjin de kerkelzvan St.Roeh en St.Sulpice
hetideaalvan hoogte (,11slankheid en waagde tt
aParjsook nietbjzonderin hetvoortbrenals het waro den strjd met rllimte en ge- gen van iets groots. Veel geltlkkiger was

wigt,waarin zj solnttjds,zooalsteBeauvais,
d(,overw inning bellaaltle.'W eltlra ecllter werd
de oorspronkeljke eenheid (,
11 harmonie van
dezen stjl opgeofferd aan talloozl
?,niet altjd

Sol
tglotbj hetbot
lwen van de kerk van Ste
(kellevit,
ve, tlie geruimen tjd t0t een Pan-

tlleon bestemd was i,l1oolt dien naam droeg.
lJe bpuwmeester hllldigde daarin w elisw aar

even gepaste11smaakvolaangebragte versier- (lttn Griekscll-Romeinstt
hen smaak van zjn
selen, alsmede aan zi
i-kapellen. Me
n zot'ht tjd (
)l
z maakte zit
s11 aan fouten sehuldig,
:' *'
.

slechts de horizoutalt.ljntln te vtlrlni
lden,het maar zjn werk bezit hoogst lofwaardige
gebol
lw zoo htlog mogeli
jk op te trekken en tligltnstthappt,n.Gedllrende de Grooterevoltltie
op eene sehitterende wjzt)te tootjen,zooals (laltllt men we1 aan ht't verwoesten, maar

men opnlerkt in tlf,llllofb
dkelvktln van Aletz, nifttaan het stichten van kerken,en toen er
Totll's e11 (Meaux. De bollwlcllnst begoll aau 11:1 d() Jlllj-omwenteling gebouwd werden,

spitsvondigheid te ljdt'n (àn geellgrooterroem beproefdel
'
nendaarbjelkenstjl,zoodatdeMate l
tellnen,dan het stthi
jl'
lbaarollmogeljke te delaine zich vertoontals een prachtige Corinoverwinnen. I11 dt) lsdt' tlellw wtàrdon de tiselletmupel,terwjlNôtre Dame deLorette
botlwvornlen a1s Ontler lool'
werk lledolvon,en (van Lebas)en St.Vincentde Paul(van Hit
toen men de vormen der nattTur genoeg ge- /p'
(#'
) navolgingen zjn van basilica'suitden
pltlnderd had,poogde men die van het kant- eersten Christelgken tjd. Vau de laatstgewerk na te bootsell?t?n ten laatste ltoosmen bpRwde kerken is de Trinitl
a (van .
Bqll+ in
allerlei (1oor elkandttr gëstrengeldt! igtlren? gemengden en de St.Augustin (van Baltard)
welke aan dieu botlw trant dtln naam van in Italiaanschen renaissance-stjlopgetrokken.
style flam boyant''hebben bezorgd.M envindt
Yan de Openbal
'egebouwen zjn de Oudste
hiervan voorbeeldttll in llt#t portaal van Nôtre van Romcinstshen oorsprong, waartoe vooral
Dame te Rot
len,llet ztillortaal der hoofdkerk waterleidingen tbj Nîmes) en amphitheaters
te Beauvais,enz.
(te Arles, Nîmes en Saintes) behooren.Van
Tegen heteindo dllr 15de eeuw vermengde de paleizen der eerste 2 KoninkljkeHuizen
men de rond-en spitsboogstjlen metdeantieke is geen spoorovergebleven.Eerstin den tjd
botlworden,en zoo ontstond in de 16de eeuw van Karel de G'.t
?p/d ontstonden ersloten ot'
de rlfenaissance-sttjl'' die Onder Hendwik 11 burgten, dool-m uren omringd en m et torens
zjnelloogsteontwikkelillgbereikte.Deporta- gt
/kroond.Botlwde men aanvankeljk deverlen zjn rondbogen,dezuilengangenspitsbogen, bljven der aanzienljken in den trant der
en de vensters vierhoekig of krtlisvormig. l'
toltleinsche villa,deze veranderde in de lode
M en vindt hiervan eellvoorbeeld in de slot- ()n llde eeuw mei
tl'en meel'in eene vesting,

kapêl te Anet. Die stjl verdween echter welke in de 12deen 13deeeuw 2 geljkmidspoedig dool.overdrjving derverhotldingen en delpt
lntige ringmurell kreeg met een donjon
der sieraden.'
W eldra weltte de koepelderSt. (gevangentoren) e11 een nog hoogeren toren!
Pieterskerk, in 1590 voltooid,de algemeene die den naam drneg van belfroi ot'beFrol
bew ondel.ing e1tvërkretlg llicrdoor tltlllbtàlang. (burgtvorlies),
zil
z verdër onder Bt
trgt.

l.jken invloedOpde1)011w1
41,
11st.OokinFrank- Van zulke slotellvindt men nûg overbljfserjk zochten de bpuwmeesters dergeljke len i11 (1ell t
loll
Jon te Vinct
eunes, Châ
.teall?fllltty enz.
kunstgewrochten te dot
ll
'
1verri
jzen,en t0t de Gaillard,t-

vruchten van datstrtlvlln behooren onder anI1) de lzldeen 15deepllw verloren de ridderderen de dom derSorbonne endievan Valde btlrgtllll l1u11dreigelld voorltolnen.Van schier
Grâ
.ce. Om de hoogtt? der spitsboogportalt
ln ontoegallkoljke rotstoppen daalden zt
j afin
te bereikeu:plaatstttlllen Ionisclle ztlilenrt
jen de vrllttlttbart)(1alllllt?n nallltàn llïetl'rden vorm
op de D01-1sc,l1e, f!11 liot daarop wetltll' C0- aan '
vjtll llllit'
ttllvt
lrlljvttl,11()t
4w(.Ido blliten-
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muren n0g altjd van tinnen voorzien waren,
tm-wjlmen in denbedekten gang (mâchicoulis) daal
-achter de boogsehutters k0n plaatsen.
Intusschen was de versiering veelrjkergeworden. De glazen werden beschilderd, de
schoorsteenmantels m et beeldhouw werk getooid,de vloeren m et marmerbelegd,en ook
het huisraad - de schenktafelmet haar gereedschap, de stoelen,kasten enz.- onderscheidde zich dool-grootere weelde.Men vindt
daarvan voorbeelden in het hôtel Bourgthe-

kunst. ln de 12de eeuw vertoonde zic'h eene

nieuwegroep,nameljk van beelden van aanmerkeljke lengte en met ernstige, tkaaje
gelaatstrekken, doch de 13de eeuw is het

gouden tjdperk der middeleetlwsche beeldhouwkunst,zooals bljktin den doelmatigen
stand en in de ongemeene levendigheid der
beelden,in hun bevallig en gepastgew aadten
in de vroom heid dergelaats-uitdrukkillg.Tnd:
15deeeuw werd debeeldhouwkunsteenkunst-

wel*
k?zooalsmenontdektindezamenrestelde

roude teRouen,in hethôtelCluny te Parjs ploojlng derkleedi
jen in de voorstelllng der

en in het kasteel Meillantin Bourbonnais.In gem oedsaandoeningen;mellzochtzooveelm 0de 16de eeuw bragt de 100p der omstandig- geljk aan hetdoodemal'merleven te schen-

heden - de veranderde wjze van 00rl0g- ken. In deze en de volgende eeuw was zj

voeren en de vooruitçaandebeschaving - op m et de bouwkunstOp hetnaauwstverbonden,
nieuw verandering ln den bouwtrant. W èl zoodatzj zich eigenljk nog nietOp zelfstanw erden er n0g kasteelen opgetrokken in mid- digheid kon verheFen.Eerstbj deoqkomst
deleeuwschen stjl, zooals die van Vigny, van den renaissance-stjlontstonden eronatl
Chambord en Pierrefonds, maar uit de ge- hankeljke scholen vall beeldhouwers. '
roeh

heele inrigting bleek,dat zj niettot,verde- had er reeds éêne gebloeid (in de dagen van
digbare sterkten, m aar t0t aangenam e en Karel VIII en Lodewj;k XII)aan de oevers
rustige woonverbljven waren bestemd,- en der Loire;hiertoe behoorden M icltel Calombe
ook toen reedsw erden w eelderige lusthuizen

en Jean Jk.s& van Totlrs,van wie n0g ollderscheidene ktlnstwerken bestaan, zooals pDe
Weerbaarheid vertoonde,zooalsdie van Azay- Heiligen van Solasmes'' in de kloosterkerk
le-Rideau en Chenonceau in Touraine, als- aldaar.benevenseen grootaantalpraalgraven.
mede die van Fontaine-llenri en Belleau in Van meer belang echter is de school van
Normandië.
Parjs;t0tdeze behoorden Pierre Bontemps,

gebouwd? bj welke zich geen zweem

Van

lf.
:bg?en
Reeds ten tjde van Hendrik IV bey'
on de Jean Goyjon,Germain Tilpp,,Jean Ctl'
rie
''
l
/r,van wie zieh tkaajestukrenaissance-stjleen gedeeltevan zjneslerljk- Barthêlemy T'
heid te verliezen.Men vervaardigdegebotlwen ken in hct Lûuvre en in de kerk van St.
van gebakken of van gehouw en steen.'W as D enis bevinden. Voorts heeft m0n van die
men te voren ingenomen m et het hooge en schoolhet praalgrat'van I'
rans I,eene <uSranke (spitsboogstjl),men keerdenuterugtot tende Diana,de DrieGratiëu,hetmausoléum
het zware, korte, plompe.Inzonderheid be- van Hendrik .
/A het standbeeld van den
fbzl/plprdzkct/ enz.Vooral
jverde saen zieh, om voor elke verdieping ctmnetable Anne de J.

van een gebouw eene afzonderljkebouworde Jean Goyjon en GermainPilonOnderscheidden

te kiezen,totdatm en er tegen heteinde der zich door eene bevallige.geestigebehandeling
16de eeuw toe kwam t Om groote gebouwen van het marm er,m aar m en kan hen ook van
geheel en al op te trekken in denzelfden verwjfdheidengemanierdheidnietvrjspreken.

stjl,dien men pde kolossale''noemde.Deze Bj den aanvang der 17de eeuw verslaafde

viel vervolgens zeer in den smaak van Lode- zich de Fransche beeldhouwkunst aan over-

lt
'
sk XIV, zoodat hj weldra in Frankrjk drjving van de kracht en bevalligheid der
algemeen werd.Hierdoor ontsënden reusach- Florentjnsche school,zoodatzj evenzeer van

tige,sym metrische gebouwbn,zooals hetdoor de eenvoudigheid der antieken als van de
M ansaet gebouwde kasteel van Versailles. natuurljke waarheid afweek. In die rigting
Deze bouwstjlbleefde heerschendet0taan w erkten de gebroeders Anylder,P ierre Franhet einde dervoorgaande eeuw .Omtrent den cFàelhi/l:jJacgltes xsïtvcziz),enz.Nieuw en glans

hedendaagschen bouwstjl in Frankrjk valt echter verkreeg de beeldhouwkunstten tjde

w einig te zeggen. M7è1 vindt m en er uitste- van Lodewl
jk XIV.Demeestberoemdekunstkende architecten,zooalsViollet-Lednc,.llfx/?tzs, gewrochten tlit die dagen zjn hetpraalgmf
ltin de Sorbollne en de rûot'van
Baltard, Ct
mq
s/lzlf-fl/àffa',Labrouste,Zç/kel, van Riehelie'

Calliat,Llon Tscvf#oyer,enz.,maarzjhouden Proslrpina te Versailles (beide van Girardonj,
A ilo van Croton en hethaut-relièfAleœanzich aan geen vastberinsel,daarzj zoowel
van de classieke oudheld,als van de middel- der en Diogenes in htl
t Louvre (van P'
ieree
eeuwen en van den renaissance-tjd hunne Tf
f/e/1 - het praalgraf van Mazarin (h
van
gntw erpen ontleenen, welke laatste veelal Coyseroi
v), - Apollo en Dapltné,.
f.
fJ
w,Jzz):z?:.
:
een mengsel van verschillende tjden aan- en Afalanta,degrollptandtlrppaardentemmers''
bieden zonder eenig oorspronkeljk denkbeeld. bj den aanvang derChampsElisées(van de
Voorts vestigen wj het oog op de beeld- gebroeders Consto'
t)enz.,terwjlook BalthaJo'
?4/?z*ozl.
:f.Van de Celtische gewroehtendezer sar en Gaspard x'Mtzz..
xtf/ t0t dt!gevierde kunkunst is in Frankrjk nagenoeg niets overge- stenaars belloorden. Ot'm anierdheid en iueorbleven. Slechts uit de lldeeeuw is nog een rectlzeid bleven het,rsehen in de gtlheele 18de
en ander aanwezig.M en onderscheidtuit dien eeuw ,die Jean Zozfz.
vLemoine,P ierre -rt-?t/r/.
:,
rtfoz?,Jean J> .p/'
JA'/dP iyalle,Jean
tjd 2 groepen van voorwerpen.De eene be- E dme Wok/c/ztï/
vatvoortbrengselenvanruw ehandwerkslieden, A ntoine .
/Wof4#op en A'tlyllstin Ttzp't)'lfonder hare
de andere navolgingen derByzantjnsche kulzstenaars telde.
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Bi
j de beeldhotlwers van heteerste Keizer- wjlPonssinen ClandeLorrain zich te Rome
ur de stukkenvan
ljk vindt m en eene naauwgezette, maar vormdelz,besttldeerde Lesue'
koude nabootsing der antieke kunstgewroch- Ra
faël.Gedurendede 17deeeuw betraden de

ten,en die der Restat
lratie Sehreden v00rtin Fransclle schilders vooral den weg der gedezelfde rigting.Van de meest-beroemdennoe- broeders Carraeci. In de sehilder-acadêmie,

men wj: Cl
taudet, Bosé(
), Apzàtzzl, Cortot, door Yazar'
ln gestiehty vonden zj een verZdwzcire enz. De rom antische schilderschool eenigingspuntvoorde rlgting,die zj onderde
kwam tegen haarin verzet,zoodatsommigen langdurige regéring van Lodelvî
jk XITrvolg-

een middenw eg zochten tt!bewandelen.Z($(; den. l-lierdoor Ontstond eene overdrevene celldeden James Pradier en Pierre ,7/4:33Darid tralisatie. Charles .
fzôr'
lfzd, t0t eersten hofvan Angers terwjl de Romantisehe stthool schilder benoemd en met het opzigt op de
hare aanhangersvond in Antoine.fmffï.çBarye, versiering der koninkltjke paltpizen belast,
H'?X-t
I>.
:J: Prlault,Antonin Moinecn Ilippol
yte verzamelde eell hot'stoet van allerleikunstestthilders, beoldhouw ers, ciseleurs,
M akndron.Intusschen leverde hettjdperk van lla.a1*s
1830 tOt 1848 vele kunstgewrocbten op,die stuttadoors slotenmakers,vergulders,enz.-

getuigenis gaven van eene jverige studie der om zieh hoen en deed alzoo zjn invloed
antieken, zooals: pD e visschersknaap m et de gelden op elk gebied der11111st.Zjmoesten

schildpad''van Rltdey
,,D e tarantelladan- gehoorzamen aan dthiz dictator, wiens dorre
ser'' en D e im provisator'' van D'llret
en drooge manier van sellilderen weinig geDe genius der vrjheid'
' en rtzeucothea'' se,hikt was,om bevalligheid te sehenken aan

van D'
umont de Jongere enz. Gl.
oote l0f is
voorts toegekend aan rpenelope''- en ,,C01*nelia''van Carelier,- pDe jollgo Bacchns''
en ,De vertwjt'
eling (1861)1' van Perraudt

de talrjke stul
tken?welke onder zjne leiding

Paul .D'?4oi... T0t de vermaardste Fransche

volgden als stshilders ArJt13 luinderen rang:

te Vel-sailles,in het Louvre f.llin de kasteelen te Trianon.M eudon,Marly en Vincennes
w erden geplaatst. Na den dtlotl van Colbert

Het graf der Gracchussen'' en pDe (1G83)gat'men dan ()ok den voorrang aan h0t
maajer''van G'
tillanme,- rDeFatln''van l'rissche coloriet van P ierre M iynard. D eze
Leqnesnet- pvirgilius (1871)'1van Thomas, schilderde de kleine vertreklkeu te Versailles
en mDezingende citherspeler(1865)7'van en w erd de opvolgltr ArJtll Lebrun. Na htlln

beeldhouwers van Onzen tjd behooren voorts A%è.l Coypel,ClandeZt//?
v:,Cl
tarlesLaybsse,
Cllslnyer,Carrier-Bellelgseen Aiml-Millet.llet
ontbreekt der Fransche ltunstm eer aalzvinding, (lan aan vaardigheid.H are beoefenaars
leggen zich meer toe op de bestudthring en
navolging der antieke kunstvormen, dan op
die der natuur.

M iehel Corneille,Nieolas Otllowô:??Jean Jbff-

renet, JosephParroeel)Raimond it
z
/qf/e,.
Bon
Wozfl/pzww: en Jean Wtzp/it
s/: Ranterre. De
Fransehe sehilderkunstder 18de (lenw volgde

aanvankeljk het oudespoor.FvanLoisDetroy

de OzlA re, Nieolas.fzor-tyillflz't?,Joseph 7qpïezz,

Eindeljk naderen wj t0tdeafdeelingschil- A ntoine Coypel, .fT-?/tzcïw//z: Riyaud, Antoine
:/: lsanloo en Franqtois Lederkunst. Uit het Celtisehe tjdperk is geene /)0:,, Jean .#tzw/ï.
enkele schilderj overgebleven, en uit het wzoïz?: bleven dat bewandelen, doch anderen
.

Gallisch-Romeinsche enkel eenig mozaïek- begonnen zich iu eene andere rigting te be?.f, N ieolas Ztzzlcré?/ en
werk, terwjl men uit dat der Frankische M'egon. A ntoine 'lfzu//dtz'
m onarchie slechts miniatuur-teekeningen uit Jean .#tz7?J#.:/: Pater betooverden aller O0g0n
handschriften bezit. Van de middeleetlwsche door dta voortbrengselen van hun geestig penkunst is in het algemeen weinig te vinden, seel, terwijl Jean Wt+/ï.
ç/t? Siméon Chardin
hoew el men onderstellen mag,dat de kerken gonrcstukken en stillevens vervaardigde, die
in dat tjdperk met fresco'
s waren versierd. lzlet de btlste Nederlandsche naar den pri
js
M en heett er n0g in de kerk van St.Savin dongen, Voorts traden François Desportes en
in Poitotluitde lldeen 12de eeuw .D ehoofd- Jean .SJZJ'J.S'JC Oudry Op als jagt- en dierenSiméon x tz//zffrïs Lantara en
kerken te Bourgesen Le Mans zjn n0g voor- schilders
zien van fkaaje beschilderde ramelz uit de Joseph Vernet a1s llitstekende landschap- en
13de eeuw ,terwjlhet miniatuurst
lhilderen in zeeschilders. Lowt': Silvestre, hofsehilder van
de 15de eeuw door Jean Ftyzf:zfe/van Tours, den Koning van Saksen,Antoine.rp.
szàp,hofhofschilder van Lodelvl
jk XI, den hoogsten schilder van den Kolzing van laruissen, Jean
Jf
t
z
r
t
v
Nat
t
l
e
r
,
Je
al
t
2
.
d
:
.
/
t
?
?
,
z
I
/
,
P'
l
e
rr
e
k
$
'
,
l
flJd.4
trap van volkomenheid bereikte,zooalsbljltt hï
/,7w.
$',
in de beroelnde gebedenboeken vau A nna '
pJ,0'
l
arel'
lz
>hplt
?oen zjnbeidenevttn Lolbis'.
xïcAd!
B retayne en Koning Renl. Panetll-en m llur- lzranloo, hofstthilder te M adrid? en Cltarles

schildertjen bleven eehterzeldzaanlhedell,zelt'
s H-J#J: Vanloo,hofsehilder te Berljn)werkin de lode peuw , toen Rosso en Primatitwio, ten echter hoofdzakeljk op lleteFecten verdool-Frans 1 naar Frankrjk geroeptt
n,(.1
-d() wrongen de waarheid op eene willekeurige
school van Fpntainebleau grpndvtlsttttn. Na wjze.Cl
tarles Nattoire, FrançoisWtl
ffcFzé'
r tde
dien tjd werkten de Fransehe schilders in beruchte stshilder der Ollkllische GratiiFn)en
Italiaanschen trant. Afartiît .>-'z'é'p?'
Jz?f'/,die op zjne beide st
ôhoollzflons Jean .
#t
zy)/'
f.
&/c (le

last van I'It???#'
z''
;J-IF-de slotkapttlte Fontai- H ayes en R a'lbdoîtin bragten in dezeltkle rignebleau vtlrsierde, was een navolger van ting de kunstngg llleer tot verval, ttarwjl
M ielteleA hqelo, lmalentin steldezich Cara- ietslaterJean Wtz.p/'
J.
M/: Gretzein zjne tàmiliert
wgîp, Jaegles Wltïpc/lt'
z'
t/ in zjne stt
hilder- tafbreelen een ongem eeneu hunloropenbaarde1
stukken Titiaan t0t voorbeeld. Rimon 'l'rolfe/ maar ook aan het verwtitvan overdrevenhiaid
werkte in de m anier van G'aido Adzl'l,en ter- en onnatuurljkheid nietkorlontsnappen.
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Sedert dien tjd worstelde deschilderkunst Plassan, Fohet, Vetter, Rgdperez, Brillonin
tie. Joseph X tvi: Yien was (le eerste, die vrienden in Cltarles Comte en James Tiydof,
haar op een goeden weg zocht te brengen. en hetantieke in Glrome en in Ggbstare Wt)vZjn beroemde leerling Jacqltes Zoffï.
ç David lanyer.' Daarnaast verheft zich het nieuw-

in Frankrjk steeds met de revolutie en reac- enz. Het romantische genre heeft lofeljke

bereikte htlt dflel,datzjnmet'
sterzich had
voorgesteld,nameljk zllivering van denkunstsmaak dooreenejverige studie derantieken.
Hj vormdeeenenieuweschool,diezich door
zuiverheid van stjl,schoonheid val
zvorm en
juistheid van teekening ondt
trscheidde. Tot
haar behooren Jea'ïtxd.zk.foiz?: Gvos,AnneZoi.
p
G'leodet-T60ytzzs, Franftois Gl'
rtz,
r# e1l Pierre
Narcisse G'IIJHP.Btliten die schooltrad Pierre
TIZIJ Prltd'lton a1s schilder op en wist aan

Pompejaansche genre,dat in Hamon, voorts

in Pieou, Isamtbert,aI.ZII:rJ,JY erleenz.voorstanders vindt. Het militaire genre kan zich

beroemen op Pils en Protais,terwjl Tonlz/zozfc/le, Trayer,Edward F'rèr:,Boltrin,.V Jg-

e
hal, Pezous enz. eene groote vaardirheid
bezitten in het schilderen van voorstelllngen
uit ht
ltdageljksch leven.Tafereelen uithet
landleven worden op eene uitstekende wjze

geschetst door Breton, alsmede door Fortint

zjne flgurenyin dc manier van Correyv
qio, G'
?
4C!J:vJ,?
.,Brion, Sehûtzenberyer en Hafner.
eene ongemeene bevalligheid te geven. Hoe- Voorts werken Gnstare Cpfzrùel en FranLois
Z/J:J in hetzelfde genre, maar op groote
wel Darid tjdens het eerste Ifeizerrjk eene X '
gxoote omw enteling in de sehilderkunst te

schaal en in zeer realistischen trant.Van de

weeg bragt,waszj nietvan duur.Zjne leer- zoogenaamde Orientalisten ofzoodanigen,die
lingen hielden zich welaan zjnebeginselen, aan het Oosten hunne onderwerpenontleenen,
maar werkten niet in ztin geest,zoodatzj l10em 0l1 wi
j Fromentin. T0t de beste land-

theatrale voorstellingen leverden van antieke schapschilders behooren FranLais en Daltbiqny
groepen en gebeurtenissen.Trouwens er ont- - voortsH arpignies,.& ïzl,B ellelt.zWzzllfzle/,
stond weldra eene andere rigting,die boven Hayeman, Saltzmann, H anotean en Larieille.
de studie der antieken de waarneming van Als zeeschilders hebben Cordouan en AiyIder
het werkeljk leven stelde.Volgonsdezebe- grooten roem verworven,en na den doodvan
w oog zie'
h reeds Tltéodore G/r'icfz?tT/ in 1819 Troyon bekleedt Rosa & lAe'lfr onderde diemet zjne pschipbreuk der Meduse''. Hare renschilders den eersten rang,terwjl o0k
aanhangers verkregen na de Julj-omwenteling J %= % 011 Ilédouùt a1s beoefenaars van dat
de overhand, e11 (le classieke sclïool m ûest genre lof verdienen.Jaqne en Couturier bepa-

wjken voor eene andere,die men metden len zich totpluimgedierte,en Plnilqppe.
#ov,
:naam van rolzlantische bestempelde. Zj ver- sea'
a, Blaise .
fld.
wt
?#a
e, Cl
tabal-Dltssnryey en

eenigde het eeletsticism us,datvan elkeschool M aislat leveren bloem- Qn vruchtenstukken
het beste kiest, met hetrealismus,hetwelk en stillevens. Ieder genre is er alzoo door
zich om geen ideaalbekreunt,maar de ver- uitsteltende talenten vertegenwoordigd.
In de tweede plaatsgaan wj overtothet
schjnselen der natuur getrotlw zoektna te
bootsen. De voornaamste vertegenwoordigers bespreken der:
van deze rigting waren:Horaee TQrZ/:J,Euyéne
Fransehe J:fï:rk'?zs#d. Hier ligt zulk een
.l
leltzcroïa'
,Arys'
cAl#pr(vanDordrt
aeht)enPa'
ttl verbazend ruim veld voor ons geopend, dat
Delaroche. Ook deze sehool bezondigdt) zich wj btihetdoorloopen derverschillendetjdtegen de kunst door de voorstelling van het perken slechts een vlugtigen blik op hare
afzigteljkeen hopelooze,zoodathare sttlkken hoofdvertegenwoordigers kunnenvestigen.Van

afkeer enV alging wekten,en zj op dezelfdl) gemelde tjdperken - hetoude enhetnieuwe

klip schipbreuk leed a1s hare voorgangster: door den aanvang der 16deeeuw gescheidennameljk Op overdrjving. Paul Delaroelte en is het eerste gesplitst in 3 onderdeelen,van
Ary Sc/
zt#à'
rbekeerden zich bj tjdsen lliel- welke het eerste eindigt metde lldeeeuw ,
den zich bj hunne latere kunstgewrochten het tw eede de 12de en 13de omvat,en het
M n een meer strengen st
jl,terwjlook E'
a- derde ziclzt0t de 14de en 15de bepaalt.
géne .
fl
elt
zcroïz zjne phantasie beteugelde.Ilb- De oudste Fransche letterkunde is in eene
race Vernet leverde inzonderheid veldslagen Zuid-Fransche of Provençaalsche en in eene
uit den niet
lweren tjd,en voorallnyrès,die Noord-Fransche verdeeld.T0tde oudstevoorteene grondige studie der natuur meteen zui- brengselen der eerste behoort een tkagm ent
V0<0n stjl zocht te verbiuden,had een be- van de levensgeschiedenis van B oëtltiltsjoplangrjken invloed op (le kunst. Voorts V0r- gesteld tegen het einde der lode eellw ,m elden wj a1s schilders: Léopold J?t?/
lie van den
I:'
Z'J, voorts heiligenlegenden! zooals f
Decamps, Camille Jltkçfzvlt
xzl,Eayène .
l'
t
st4q, heiligen A mandlts en die der heilige Fides
Tony e/b/ltwlwo/,RobertFl:zf'
rty,Lkgèlle Zc'zzll, (llde eeuw)? - en rEpistolae t'
arcitae''
Doz, Adolphe .JZ:J:ZI.Z,M arélltat,Cabat,TWJP- half Latjnsche en half Romaanschekerkgedore.lofzlt
çq
sec'
lf,J'
ules .DZI.PZ.
Jen TltéodoreG'
?f#izl. zangen, zooals het rAlysteri
e van (
1()wjge
Men kan niet zeggen,dater op dit oogen. en dwaze maagden'', --pllet ljkfeestvan
blik eene bepaalde schilderschoolbestaat.De den heiligen Stéphanus (11deeeuwl''t- en
historische kunst heet't in 1864 i11Hippolyte zelfs hymnen, zooals de pcantinella provenFllzlddzzharengrootmeesterverloren;zjwordt çale du llme.siècle en l'honneur de la Made.
echterbeoefend doorCabanel,H ébert,Gendron, leine''.- Ook de eerste vruehten der Noo1'
dBawdry. Jtz/c?lév'/, B arrias,Bouyuerea'tb,enz. Fransche letterkunde waren navolgingen van

Het kleine historise,
he yenrewordtvertegen- stic-hteljke Latjnsche werken,zooalslletlied

w oordigd door M eissonIer, ltzzrr
pelef, Cltavet, de1 heilige Jh lalit%uit de 94e eeuw ,- om-
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schri
jvingen van de boeken derKoningen en begonnen door Imees de Gast en voltooid

der Maccabêën, eene vertating der leerre- door Hllie de Wopvt?p,welke laatste ook de
denen van den heiligen Bernard,alsmede ge- Rt
lman de Gyron le eotlrtois''leverde.
schritten van Greyorlllk
s (le Grop/e, voorts
l'
vool-t's ontstondt?ll er reeds vrotag roluans,
D'Epîtres Fareies'' en heilip''lllogenden, zoo- die aan dt
a gesttlliedenis t.
lttr (llldlleid Avarell
als pLa passion de lzotl.ii Seignellr'' en plua ontleelld,zooals di)pltoltlallde la destruetion
vie de Saint-lzpger''!-- en eindeltjl
t etlllpaar de 'lArolrlts'' onderselleideneAlexander-rolualls,
oud-ltonzaansche gedltshten,lltàllevens ,,La vie B'aarbi
j 111e1
,
1gebruik l'
naakte Van deAlexalld'A lexis en vers''
alle uitde lodetotlode drijnsehe versluaat? en luiddeleeusvsehe 11aeellW .
volgingen vallde rrfhebaïs''5 ),Theseïs'',
Gemelde scheiding in ttene Zlli(
1- enNoortl- rArgonautiea''1 enz.O0k Bjbelsche en O0sFransche letterkunde bleet voortduren in de tersehe sagenw erden behalzdeld,zooalsrltldas
tweedeonderafdeelingvauditti
jdperkwelltede Maecabaeus-'
Barlaanl et Josaphat''
12deen13deeeuw omvat.Overdeeenehelftzul- rllfhrat
slius (van Galtt'
ier t'
/'.
z
4.
r.
rtz,
$
-, 1218.4'',
lenwjsprekenOndel.P'
vovenee.llierbepalenwj 1,Uleomedes'' vml Adenez le .#tl'
J, nFlos et

onsderllalvebjdeNoord-Franscheletttl
rktl
nde
vandielltjd.Dezeontwiklttlldegicllonderdeu
invloedvandenridderljkengeest,dieillzonderheid hulde bragtaandedappel'heid,deliefdeen
degodsdienst.Deeerstedichtel'
svandittjdperk

lslantt
heios''t
!nz.Eindeljk zi
*
jn erromansvan
nleer plaatst
ali
jken aard van Aferanyis, vall

Raoîtlde .
//tllft/ezkt'',van lhtrtheltopett,b.deW lo';.
s
A-an Ilelti.
g Tr
i'rtzzzlw.
ç,van tleneomtede.
Ptl'Jfitv.
v,
alsluede den pllolllall de la Viûlette'' van
waren de tronvères: en htlllnt?,-cllalls()ns de Glbeetde .J.fo3?/'
r:.?J!)en dan nog dlen vttnden
geste'' hulme rLais''en ,,R0l'tlallsd'avtknture-' ridder (le Covc.y, van G'
ut'llaltme de JIIIJ: (!n
geven daarenboven in hunne frischllttid e1z ltet bevallig verllaal van A'aoazin 011Lgleoletle.

kraehtgetuigth
nis,datztigedeelteljk aan (.
1e1Bi
j zulk etlne neiging t0t hetavl
lntutlrli
jke
maansel
he volksoverleveringen zi
jn olltleend. 1(011lie11lle helden tle1-Kl-tlistogten llietonverM enontwaartztllksvooralindeFrallkiscll-lrart)- lnelilbljven.1)t1gtlsehiedenis valldeneersten
lingische heldendits
htell.Btjdezelaatstt
?ollder- ltruisttlgte11 van Gol
-f
rled R'
tzz/Boî
tillon B-erd
scheidt men 3tjdperken:datvan hetCape- bezongen il1 den pRtalllall dll trllevalier au
lingische l-luis, toen geluelde overleveringcn Cyglle 011 dt! tlodef'l.oi Bouillon'' die tloor
tot nationale Frausclle g'editthten w ertlen ver- Jehan A
.t?k?tzz begonl
lelle11 i11 1205 dtlol*Ganw erkt,
dat van Ph'
il'
ippus .ad.zlw'
?.
ft
x/zf.v,toen (lor t
f: Doxey voltooid wt
?rd (uitgegeven door

bj degeestdriftvool'deKrt
listogtendevolks- Rer'l-fenbeç-q', 1846 18481.Voortsontstondeller
sagen metlterkl
lljkelt
lgenden zjllverlllengd, rivjlukrolitrlken, zooals t.tt! rtlhrbllique riluêe,,
'ppe.J#b'?,
f.h'J-:.:,een trouvère vanD 00rzoodatKarele11ztjnePaladtjnsalsmartelaars van Pltili
en gtloofshelden worden vtlorgesteld, en l'
lilt (tlesgelt
jks d001-Re'
-feïtbe'
l
ty uitgegeven,
eellderde,i1lldet midden der 13de eellw aan- 1836 .18.
37,). O0k de prozawerlken over gebrekende, M-aarin m en dt! volkssagtpn met st
.lti
fldenis adftl
ztttn in dit
tn tjd llog een l
-idandere sagen, vooral vall i'eeën, ttw ergen, derljken geest,zooalsn'
YstoiredeliNormand''
teovenaars enz-,versmolt..àl'en vindtzein de
XRoman des douze pairs de France (1832

1850, 1Q dlnl'' en il1de rAlzciells poëtes de
la France (1859 enz.d1n 1enz.)''.
Rjk is vooraldesagellkrillg van N0r1
A1a1ldië, dût)r afstammelingen der Noren bevolkt,
btj wie de llerinlltl
ring aan dt,ruwe helden-

daden hllnner vadertàn nog leefde. Totdien
sagenkring behoortflo rluaid-l-lavelok le 1311llois'' de rltonlandesroiHornettleRinlel''
-de rltoman de Robtlrt le D iable''
de
Romall de ltou et des ducs de Normandie''
de pllistoire de Fotllques,Fitz-Brarin'en de rRom an d'Eustache le Aloine,pirate
fam eux''.Onderseheidene Norm andiseht!sagcn
werden vborts in riddel.gewaad gestoken,0nl
hulde te brengelz aan delz geest der eellw ,en

en rchronique de l'vcpbtlrtViscart''vanden
)'ml, de rMêluoil-es'' van Villeltarlntlllllik A.t

(/ozli,
z
l,elzvan Jean,siredeJt
?@??r2J!:(f1315).
Itleinltr van oluvang ztjn de puontes'' dikwi
jl
s llaarvolksliederen bewerl
tt e11(
Jl
u die
I-eden flolc w el den naam van,?Lais''dragende.

De wereldljl
te bevatten doorgaans liefdesavonturen, en de geesteltjke, oolk pcolltes
dtlvôts''of31Miracles'-geheeten,legendelïvan
l-ltliligen,zooals depAliraclesdelaSteVierge''
van Gant,
ler de Coiney.Daarnttvells lla'd luen
Fabliaux''Ofsatyrieke voorstilllingen van de
gebeurtenissen van den dag.

Niet nlinder ri
jlt dan de episthe is de didaetisehe pouzj der bewoners van NoordFraukrjk. Een rLivre de créatures'' en een
Bestiaire'' van Phili
ppe de T/ztz'
l
fzl zjn atl

men onderstelt, dat o1) deze wtize ook de kolustig uit den aanvang der 12de tletlw.O0k
Romans tle la table 1'
011de''zjn ontstaan.Op heet'
tl'nt,n een pBestiairt)dur''vall G'
aillattme
last der koningen van Engilland,vooralvan (t'lerc de Normandie).Voorts had nltln ztàdeH'
endvik 11 en llendr'lk Jff werden de onder- rornans in het pM iserere''en i1
1 den r'
Rflluan
w tlrpen ditlr l'onlans tloor geleerde meesters de ellarité'', .J
-a) zelfs DSerl
uons'' iftverzen,

(clercs, maistres) 00l
t in proza behandeld. alslnede rls
qxekllplestvoorboelden)''?en pchâ
-Z(
)0 lll?bllellwtj: l
yRomaltdu St.Graal ()t
Ide timelzts''ot'rcastois('
-bestraiingenl'',benevens
JOseph d'Arimatllle'' - (,11 pRtll'nan de Aler- fàbt
tlen cn de talrijke pYsopets-'. Eindeli
jk
1i11'' van Robe/
rt tf: B osn-on, qRtllllande noeluen wi
jt
len g'
Dgltlpatllos''van den trolllultneelotdu llzatt''van R obeq-len Il-e-liedeW t?'
).'rolt, die o()lt dell rR0lllall t1e la qupte dll
St. Graal'' t)11 den pltollllln (1e la'luortd'Arthur'' btlMrerkten,
rltonlan de Tristan''

vêre Ilerbert,den y,ltolllalz d0ssttpt sages de
Ronlt?'' de rDisciplina clerittalis'-van Pehms

Al
fonsi, (,1 de tlilltallsag't,
lz,waaronder de

Xltonlan du Renart''de tlerste plaatsbeltleedt.
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lçaarraate het Celtisch-Romaanseh elem ent
de overhand kreeg en Germaansche bespi
eyeling plaats maakte voo1'luchthartige geestlgheid,traden o0k de satyre en de allegorieop
den voorgrond; de eerste treft men aan in
vele !Dits'' en !ycomplaintes''' en vool
-alin

burgerltlke geest,terwjlPàilèpede C- ld:
in zjne XMémoires'' doortrokken was van
dien van hetHof.Van de hekeldichten,zededichten en allegorieënvan dittjdperk noemen
wj: rLe songe du vergier'' van Raoltl de
Presle,

rlues trois pélerinages''van G'
uilrLe doctrinal de la
lx aveugles'' van
plues danses at
Pierre J.NCAJIJJ, DLe cham pion desdam es''
van M artin Frlpc,- ptzesdansesmacabres''
0n ,
1Les arrets d'amour'' van M artial#'21'tterg'
lle, - en de spotzieke gedichten van
Coqnillart.

zffvl: de Gflïllez?lill:,
de rBlbles(tjdsplegels),, van G'
uiotdeTrprïls' 0It01
11*!! en
en H ltgo de.fyrqs'l!,alsmede in de pD isputaisons''en pBatailles''7w aartoe pLa batailledes
enrI d,Andelibehoort.Vande
septarts''van H'

allegorischegedichten noemen wj demsonges
(Dl
-oomenl'' en de rvoies d'enfer,de paxadis
(Reizen naar de hel en naarhetparadjsl'',
terwjl ook de zinneljke liefde gehuldigd
werd in rlu'art d'aim er''en ih denberoemden
XRoman de la R0se''. Kleine dichtsttlkken
uit de 13de en den aanvang der 14de eeuw
heeft men van Baudouin en Jean de Opp#J

De lyrische poëzj vond harevoorstanders
in de m eesterzangers, die zich metden pe-

danten naam van nrhêtoriciens(rederjkersl''
bestempelden en in de vleiziekegelegenheidsdichters van het Hof. De eersten sloofden
zich af, om allerlei nieuwe vormen uit te
vinden, - de laatsten, zooals Alain, Charfïer, Molinet, Cltristine de Tïdcl,M esehinot,

(vaderen z00n).Eindeljk bejverde menzich
om de geheele wetenschap van dien tjd in
rjm tebrengen,zooals W altltervan Metzin
Glâllanme .
llf
xàpï.
s (genaamd Cretin),om op
zjn plmagedt
lmonde''.
Grootwasin diedagen hetaantaldichters, de kunstigste wjze allerlei aardigheden aan
die liederen vervaardlgden, en onder deze

de grooten der aarde te zeggen. M eer oor-

heeft melz vele vorsten en aanzienljken des spronkeljkheid en frischheid eehtervindtmen
lands. Laborde, die een pEssai sur la m usi- bj I'
ranqois Tsllpzl,geborenteParjsin1431,
que'' heeft uitgegeven,noemt er uit de 12de een overgegeven losb0l,die ter naauw ernood
en 13de eeuw niet minder dan 136.Vele van aan de galg ontsnapte,maarzjn eigen leven

hl
lnne zangen zjn opgenomen in hetwerk en dat derParjzenaarsop eeneqllergeestigft
zq
sq
çeDgz
van J'
abinal rlongleurs et troqzvères(1825)*' ste wjze beschreef, en bj Olirzer.

en elders. O0k vertoonden zich toen reeds (1350-1419), di
e echtpojulaire drinkliedesporen vandramatischekunstinderMystères'', ren dichtte! welke naar zpne w oonplaats waarin Bjbelsche onderwerpen wert
len be- het da1 Vlre - den naam erlangden van
handeld,in de pM iraoles'',dewonderlegenden
Vaux-de-vire''.
der Heiligen vooratellende, en in de pleuxop dramatisch gebied vervaardigde menn0g
partis''enz.,dieongewjdegebeurtenissenver- steeds rAfystères'', en er ontstond in 1398
toonden en gewoonljk eenvoudig pleux (spe- eene rconfxèrie de la Passion'',die in 1402
lenl''genoemd werden.Men vindtzein het met privilegie van Karel VI zulke stukken
werk van M onmerqnK en Michel rr
lahêâ
'txe opvoerde en in hetDrievuldigheidshospitaalbj
de poort van St.D enis den eersten schouw français au moyen âge (1839)''.

De derde afdeeling van dit tjdperk loopt burg te Parjs opende. Tevens vereenigden
zich eenige Jonge lieden van goeden huize
te Partls, om door het vertoonen van comische stukken de dwaasheid hunner tjdgenooten te geeselen.Zj noemden daarom hunne
drama's rsotties'' of rsotises'' zich zelven
XEnfants sans sotlci (Kinderen zonder zorgl''
en hun voorzitter rprince des sots (Vorstder
dwazenl''.Zj vonden in Staatenmaatschappj
heden.Zj verliet het gebied der legende en stof in overvloed, en de partjen bedienden
der ridderljke wapenfelten,oln ôf den bur- zieh som s van de rsottes'' om op de openvan heteinde der 13deeeuw totaan Frans1.
Het K oningschap begon i1z verzet te komen
tegen de suprem atie der Kerk en tegen de
aanmatiging der vasallen.H et verbond zich
hiertoe m et de welvarende en ontwikkelde
burgers der steden.O0k de dichtkunst,welke
steeds de overhand had in de letterkunde,
voegde zich naar den l0op der om standig-

gers öf den vorsten met hunne hovelingen
t0t vermaak te strekken.De oude pchansons
de geste''werden door Sproken'' of Dits''
vervangen,zooalsdie van rGuillatlmed'Allgleterre'' die van rRobert le Diable'' oflaterin
proza-romans herschapen. N u verschenen de
DRoman de Percetbrest''endeAmadis-romans,
voorts den pRom an de petit Jehau de

bare meening te w erken.D aartoe behoorden
de psottiesdu notzveau monde,- del'homme
obstiné,= de la chasse du cexfdes cerfs,
de la mère sotte'' enz.De vervaardiger van
laatstgenoemde twee wasPierre Grinyore.Op
het laatst werden die spelen voor de vorsten

en regêringen zoo gevaarlt
ik, dat men ze
onder censuur stelde en eindeljk verbood.
Saintré''van Antolne de Lasalle (1450).O0k Toch waren zj zoozeerin overeenstenlming
de mFabliaux'' en ,,colltes'' werden in een met den volksgeest,dat zj Onder andere btàproza-gewaad gestoken. Toch verneemt m en namingen weder te voorsehjn traden.Voorts
bj sommige geschiedschrjvers nog den na- ontw ikkelde zich naastdie beide soorten van
galm van den riddertjd,bjvoorbeeld bj Ca- dram a's eene derde, welke Onder den naam
'llelier, die de daden van pBertrand du Gues- van rFarce'' het bespotteljke in de maatclin'' bezong, alsmede in de kroniek van schappj in hetalgemeen aan de kaak stelde,
Jean F'
roie
s.
scrf. In het vervolg op dit werk, zooals onder anderen in pLe maître Pierre
afkomstig van M onstrelet,openbaardezich een Pathelin''opeenduitstekendewjzegeschiedde.
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Men raadplege voorts het pRecueil de plu- 1)Les tragiques'' hevig aanviel e11tevens a1s
sieurs farces,sotties etmoralitês''van Caron gesehiedsehrjver lot'verwierf.Ver beneden
hem stondellde hekelditthters Vanquelin dela
(1798- 1806,11dln).

Het tweede tjdperk van de reschiedenis Freypcïe en Gilles .D?.
fZ'
IIAIJ,terwjlhj over-

der Fransche letterktlnde strekt zlch uit van troffell werd doo1* M atltltrin .f?c.çvier. Jean
de regéring van I'
rans 1 t0t op onze dagen. Passerat geeselde met Nioolas Rap'
in in het
Men splitst het doorgaans in 4 afdeelingen. hekeldicht pMenippêe''(le LigtllàqJaelltes.
D'
?
.
fDe eerste loopt t0t Lodewj;k XITzr(1515- laurens en Tltomasde Courval-ksbz?zl:/warende

1643), - detweede omvathetregéringstjd- voorloopersvan Boilean.Eindeljk deedFran: de .
r tzl#ez.ù: een nieuw Oehtendrood voor
perk van dezen Vorst (1643- 1715), - de çp'l.
derde de 18de eeuw t0taan de groote Revo- de Fransche poëzie aanbreken.Reeds haddfln
?z,J, Philippe Desportes en anderen
lutie (1715- 1789) - en devierdeden tjd Jea'n W:9-/J'
van de grooteRevolutie t0t onze dagen.Deze zich ontslagen van het klassieke juk van

laatste afdeeling bevat wederom hettjdperk Ronsard,maar zj werden overschaduwddoûr
der Revolutie,datvan heteersteKeizerrjk, .Yalherbe, die zich (
1001
-een voortrehbljken
datderRestauratie,dat van Louis T/zïlèp:, Franschen stjl onderst.heidde.Totzjnetjden dat,hetwelk sedertde Februarj-revolutie genooten behoorden M aynard (1592 1646)en
(1848)verliep.
de markies de At
zctzzl(1589 1670),een van
Van Frans I t0tépt
felp# XIV.DeFran- de eerste leden der Académie (!n een voorsche letterkunde der m iddeleeuwen, schoon beeldig idyllen-dichter. Voortsvermelden wj
ruw en ongevormd,was echt nationaal?doch

ten tjde van I'
rans 1 kwam de studle der
Grieksche en Latjnsche schrjversin zwang.
W eldra kendemengeenhooger doel,dandeze
se,
hrjvers slaafs na te volgen,en diegeest
werd vooral bevorderd door Jaegltes Zt/-èrr:
dtEtaples (FJ&rStapltlensisf 1537),Soaliyer,
Ol.:txlùozl'
lI,
s, Jean .lltartzfen de beide Etienne's (Stéphanus).Talrjk waren deschrdvers,
die vertalingen - en hierbjvoortrefeljke-

de puntdichten van Jean Oyier (le Gombaltld
en de bevallige liederen van Pierre de Gpdolin.
De kennis der otlde letterkunde vel-ool'-

zaakte tevens eene belangrjke omwenteling

op het gebied van het drama. Jonz,enea'
lt

schreef noten op Terentlns,en velen bejverden zie,h, Om de toolzeelsttlkken der Oudheid
in de Fransche taalover te brengen.làlienne
Jodelle, heer '
van Zïz/zoc/ïzz, waagde htlt,a1s
wetgever vool- het Franstshe tooneel op te

leverden van de meest-beroemde werken der
oudheid. De eerste plaats onder de dichters treden, en Frankrjks grootstt,trf
lursptlldich-

van dien tjd bekleedtClementMarot(1495- ters hebben zjnevoorsllhriften verduideljkt?
1544),de kamerdienaar van Frans 1;hj on- maar niet verworpen. Reeds onder Frans I
derscheidde zich vooral door ongedw ongen- werden pogingen gedaan,Om een regelmatig

heid en naïviteit.Voortsnoemenwj Tl
tlodore drama ten tooneele te voeren;ztjletlen (?chter
Wcz.,M ellin de 8t. Gd/tdït:,EtienneDoletvan
Orléans, in 1546 als ketter verbrand, Vietor

schipbreuk, totdat Jodelle ondt?rH eudr'
ik 11

zjnercléopatret'
ugitive''st
sllreet'in5bedrjven
frot/etz'
z(f 1540),en vooralGillesd'
?
df
zrùzl.
g en m et een ltool', en dit stuk votll'de llotl
(f 1553),den vervaardiger van hetbevallig houding deed vertoonen (1552).Ztjn volgelltt
gedicht pLe tuteur d'amour''.Van de dichte- stuk, tevens zjn beste,was het tretlrspel
ressen mogen de talentvolle Lonise Lablvan DDidon''. Tot zjne navolgersbehooren Jean
Lyon,wier elegieën n0g bewonderd worden, de ZtTpyz'
ofxt
s:(de vervaardigervan ,,Alédéer'l,
.

-

Pernette (1 Gnillet en vooralde zwaarmoe- Cltarles Fo?/,/tto?, GabrielWozzlhà, Roberl G(t,,
rdige M adelaine Desroches en hare doehter Ca- néer (de vervaal
-diger vau 8 treurspelen) en
/F
zJr1e(beide# 1585)nietonvermeld bljven. Jaelues GrJ?JJV. O0k aallhettoolleelspelgat'
M arynerite de Tz
-'
c/oïd,de zuster van Frans I Jodellein zjn y
?Ellgl
èle otlla lvn4r(
)ntrf
à''eene
en de echtgenoote van H endrik III van Ntz- nieuwe gedaantt
,. llt
j wllrd dflol-(le .
J?tzï,
/-elz
rarra,schreefeene verzamelingvan novellen, dool-vele allderellgevolgd f)1) dtall ingeslagen
Heptâm eron'' genaamd. Intusschen worden wcg. Intusschen wartln htlnne stllkken niet
die verhalen m eestaltoegeschreven aan N ico- vrj van kwetsing dflrwelvot
lgelt
jkheid en der
las .DJAJ,
StIJ, Jacgues Tele/idr en Bonarentnre taal.Pierre .
fzlr'lr:;y,d(,vervaarttigervan ,,Le
l
aquai
s
'
'
La
vt
h
uve'
'
en
l
a
e
s
é
ttoliers'' gat'
.l
ld.
vlrïcrt
:. Ook andere vorstinnen en vorsten

wjdden hunne uren van uitspanning aan de de voorkeur aan proza, en (le tall
-jke bljletterkunde.
spelen van P'
lerre Leloye'
r zt
jn nietonverdienOnderscheidene beyaafde dichters,t0twelke steltik.Vel(,drama'swaren voortshetuitvloeiJodelle (f 1573),P%erredeAost
scrtf,Antolne selder verdeeldhedellOp lletgebiedvanKtul-k
de Wlï/-en Joachim Dl
tbellay behoorden,ver- en Staat. Daarvan lloelutal Avij ,.tphilperie

S Ltlqe'r $!11 y?lua flllisiatle''
eenigden zich t0t eene dichtschool,hetFran- S0($0nd'1 Yan L(?'?f'J.
sche Zevengesternte (ple'
fade)genaamd.Ron- van lgiet-L-e -A.f#///zF&?f. O()k B-til-tlf'l1txr tlntltt1.Jcrt/stond aan haarhoofd,en vooralGnillanme scheidene herderssptllt-tn in dralllatisttllon vorlu
de A
VtZIJSI.
C/:, sieur du Wt
zr/tzt
: (1544- 1590) gedittllt. Jean t/t'Rolrolt,tlt!vtlrvaardigervall
poogde de taal te hervormen.Hetvalt trotl- Yencttslas'' Brordt als tl(!voflrlfltlpervan Cor11114)11Arlll*11ltàlflt?(latuile-tïanwensnietteloochenen,datzjnvoornaamste neille bestlhouwd,01gom streeks84J0totlntlelspelengeleverd
gedicht rLa semaineou la création dumonde'' (lre../ftzr#.'
voortreFeljkegedeelten bevat.Eentegenstan- heeft.

dervan Ronsard was Théodore.
zl#r@y?
t:d'
A'
a- De ridderroman werd in Frankrjk weder
àiill,een Protestant,die hem in zjnesatyre ingevoerd door Adrlen &vrizlen Herberay De-
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sessarh , maar hield geen stand , daar de
koninginnen Catkarina en u
Y aro #dïM edoi
aanleiding gaven t0tkennismaking metennavolging van de Italiaansche letterkunde.Ten

in de dagen van kbàlly was veel goetls t0t
stand gekomen en voorbereid, - en .Ri-

tjdevan Anna rJ4 Oostenrj;kkwam voortsde
beoefening der Spaansche letterkunde eenigen
tjd in zwang,en rDiana''van M ontemayor
maaktezo()grooten opgang,datHonorld'Urfl
graaf ran CM fdcsfzlefz./'in z'
dne rAstrée''eene
navolging leverdevandatyedicht.Detallooze
herderromans, welke in dlen tjd Frankrjk
overstroomden, ztln in vergetelheid geraakt.
JeanWceclc!/(1583- 1621)wasdoschrjvervan
den eersten staatkundigen roman, ntaar bediende zil
!h voorzjne rArgenis''van deLatjpsche taal,terwjlomstreeksdien tjd ook
de hekelroman (roman satyrique) ontstond.
De vader van dezen en tevenseen der geestigste schrilvers,die Ooitgeleefd hebben,was
FranLois .
/t
zùéoi'
:.De geschriften van zjne
navolgerszjn vergeten,metuitzonderingvan
de rAventures du baron de Foeneste'' van
Thlodore ad-.t
p'
@p. d'Altbi
yné.Voortsschreven
JeanZpi,
sG'
aezdeBalsae(f 1654)enT'oitlt'
re
(# 1648)verzamelingen van galante brieven.
Eerstgenoemde heeft zich 0ok in andere geschriften jegens het Fransehe proza verdiensteljk gemaakt.
Aanvankeljkklom hetaantalgeschiedschrjvers, zooals bljkt uit de pllistoire de Louis
XTI'' en rLa grande m onarchie de France'',
beide van Claltdede Seyssel(# 15201, uit
de rllistoriarum suitemporis librii38''van

van kunst en w etenschap in 1635 de Fransc,
he Acadêmiet voorts andere wetenschap-

Jaegltes A'
aglute de 7'Flt?'l/, - uit de rAlgem eene geschiedenis''vanreedsverm elden Théodore Htgr@zt
zd'
Aubi
qnl,- uitde pcommentaires''van Blaise de M onllnc (
.1
503--1577),

ehelie'
u (1585- 1642), de alleenheersehor 0nder Lodewqk XI1I, had als voorstander

pelljke inrirtingen doen verrjzen, en wat
door a'Vaza3nn was verztlim d,werd door Colbertruimschootsvergoed.Laatstgenoemde was
degene, die Lodew?J
-7J X IV aanspoûxde, 01'n

al hetmogeljkete doen terbovordering van

de Fransche letterktlnde.Bj de Académlevalz
Récltelle'
ttvoegde htJin 1663 derAcadêmiedes
inscriptions et des belles lettres'',- in 1664
eene voor schildem en beeldhollwktlnst,en in

1666 die der wetenschapgen,en deed voorts
in 1667 de sterrewaoht,ln 1673 den botanischen ttlin en het scheikundig laboratorium

verrjzen,en zorgdevo01*deuitgavevan h0t

JournaldesSavants'',datooknun0gbestaat.
De Fransche taalwerd de wereldtaal,en het

tjdperk van Lodewbk XIV met den naam

van pGouden eet
lw der Franscheletterkunde''
bestempeld.Hetvalttrouwensniette Ontkennen, dat hetFransche proza zich toen reeds

dool'eeneOngemeenekeurigheid,duideltlkheid
en Juistheid onderscheidde,zoodathetboven

dat van andere nieuw e talen uitblonk.Daar-

entegen verraadtdeFranschepoëzj vandien

tjd eene groote armoede.Degrondreqelder

dichters was volgens Bolleau: rEtlldlez la
cour etconnaissez la ville''endenatullrwerd
vergeten. De dichterljke geestdrif'
t maakte
plaats voorde zucht on4 de gunstvan hetH0f
te verwerven.
De dramatische dichtkunst,z00 uitnemend
geschikt om de tbesten van het H0f Op te
luisteron,kreegdeOverhand,enP'
lerreCorneille
werddegrondleggel'derFranschetooneelkunst.

die vreeseljke tafereelen bevatten,- uitde
meer wjsgeerige rMêmoires''van Gapard de
Tarannes,uitgegeven door zjn z0gn Jean,- Ztln beroemde ,Cid'',aan de Spaansche letteruit de pGeschiedcnis van hetFransche Hof'' kunde ontleend,adem tn0g een rom antisehen
van M anqlterite de Tfcltliqs,eerste gpm alin van geest,dflchlaterleverdehtjclassiekesttlkkell.
Hendrik .
fT''
, waarin zj zich zelvealseene School:mindervorhevenvantaal,onderscheidde
Vestaalsche voorstelt,
uit de pM êm oires'' zich Jean .AJ,c'Jg?: door eene grondige kennis
van den edelen Calvinist Lanone, - uit de van hetmenscheljk llart, door cene verwonberuchte, geestige, m aar schaamtelooze rM ra-' derljke vereeniging van den hoftoon metnam oixes'' van P'ierre de .2b'lf'r#J!J:,seigneur de tzltlren w aarheid,en door de welluidendheid
.Sr
t-/J-: (1527- 1614),- uit de pluevpnsge- zjnor verzen.Ztjn mededinger Jean A>icolc.
s
schiedenis van Hendrik IV''van 81
11% en Pradolt is reeds lang vergeten, lloewel hj
van Hardowln.de T6rJJZ:,- eindeltlk uitde steun vond bj eene llolpartj.Yan deoverige
Mémoires''van D'
aplessis-Mornay,Jean M er- treurspeldichters van dien tjd noemt'
n wj
gey en l'Etoéle, ()n de werken van Tltlodore Thomas Cornellle (1e1 bl-o()dtlr van Pierre),
Wdzt
z.LaneelolT-t?
ïWo?dela royl
:liz?ièr:(4-1618), Antolpe de'!tz Fosse (i 1708), en Prosper
Jol
yol de Crlbillon,bjjgenaamd rLe Terrible''
en Henri,hertog de Rohan (1579- 1638).
Het didactisehe proza had l-eedseen hoogen of pDe Franstthe Aest
tllyltls''. Op het gebied
trap van volltomenheid bereikt.Daarvan ge- van het blt
ispel sehitterde de nog altjd 0ntuigen inzonderheid de pEssais'' van M ichel overtrofen Jean Wtz./?/ï.
$'/: Ppcçz
lfe/ï,'
?l,genaamd

de Apzl/ctçz?:,terwjlvoorts PierreCl
tarron
(# 1603), EtI
'
enne de Labollie(# 1563),Olitl
'
ser de &
%z'
:.
:,seigneurd'
ttPradel(1539- 1619),
schrjver van een p'
rhéâ
'tre de l'agriculture''
Charles .
>7ïezlz?: (schrtjvez'van ,,La maison

ltlstique''), Ilkbert Zt
xzw'
l
ft
?/, Jean .
ft?t
fi# en
de hervormer Calrqn eene eervollevermelding
verdienen.
H et r:.g/riz?.g.
s/l
J
F.
;?:rk ran Lodetvqk XIV.

Molière.Tot zjne navolgers behoorden Jean
F'
rt
zpçoy.
çReynard(1647 1709))Brlteys(1640
1723)!Palaprats.Dzl
.Ji-t
?:.
z?y,Dancoltrt(
,1)Lqqral
td.
DepplêcesJttiroir''vanhonrsault(1638 1ï01),
een vjaud van Mollère,warellgerllimen tjd
zeer in trek,Lesqqe en Seal-ron stthreven uitmuntende kluchtspelen voor dekleinetheaters.
De Fransehe opera olltwikkelde zich door de

muzjk van Lltlly ('
n den tekstvan Qtb'
lnault

Onder hetbestuurvan I'
rans1 was dekennis ('
J-1688),en naast dezen moetelzook D'
tt
ehê
der classieke letterkunde toegenom en)
(,14 Tltomas Corneillevermeld wordon.D evoor-
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ç
*
)J
>):
#
j

naamste opera-schouwburg Ontving den naam torde Paltlz
vf
zz
rz'/zl(1598 16601.Alai?
tW'A?J
van sAcadémie royale de musique'' en er Lesaye (1668 1747) leverde keurige:sohoon
ontstondenovderscheidenekermisschouwburgen niet altjd kil
tstthc zedeschetst
an, en Jea'
n
(théâtres de la foire).Toen hierin,opvoorstel .fztz?vtf-yi
p'
r: (1639 1696) is beroomd wegens
van hetThéâtre Français,betsprekenverbo- zi
jne )
,caradt
àres''*
o
den werd,kwam er meer verband in de vauDe 1
t1111st OI
U sierli
jke brieven te schri
jven
devilles, zoodat men de zam enspraak door werd sedertBalzao (,
11 Voihzremeti
jverbepantom ime k0n vervangen.
oefendt en aan de gezanlenli-jke werken van
De oude neiging der Franschen,Om onder- schri
jvers van naam werd gewoonl:
ijk zi
jne
houdende verhalen in verzen te brengen,ver- correspondentie toegovoegd.Opditgebledschitloochende zich niet.Jean deZt-z/bpïtzip:schreef ttlrenB abet,degeestigebenlindl.vanBoursanlt,
zjne beroemde rFables''in eene taal,die in wier brieven ûngeëvenaarde m eesterstukken
keurigheid, bevalligheid en naïveteit geene zi
jn?en tle nlarquise dex'
vt
zip/dpoz?.Debrieven
wedergade heeft,en ook zjne onkiescherC0n- der m arquise de SJt'/JCSJ onderseheiden zich
tes''zjn meesterstukken in hunne soort.T0t doorteederheid en geven eene voorstellingvan

jlook die van
de merkwaardigste dichtersvan dien tjd be- het leven aan het llof, terwi
hoortNicolas -ptlïldcz?xDesprêaltœ.Diep doorge- de gravin de Sfcè'
l (1693 1750) merkwaardig
drongen in de studie der classiekeletterkunde zjn.
onderscheidthj zichinzjnpsatires,,,,,spitxes-: Vooral de welsprekendheid bereikte in die
en pArt poétique''door eene verwonderljke dagen eene Ongekende hoogte.Op den kansel
correctheid in taal,stjlen versbot
lw,terwjl schitterden met nog niet verdoofden glans
hj zich boven z/netjdgenooten verheftdoo1' Bossltett Wpffrc/tzlozf: en Akfassillop, voorts
ler, Mascavon,de
zjn gezond aesthetisch oordeel.Onderdevele de Zlzap/â,: Flnllon,I'ltkh'
J
c,
R'
a
e
,
Ans
e
l
me
e
n
Sauv
i
n
,(,(1e B oss'ltet der
co
mi
s
c
h
e
pi
s
c
h
e
g
e
d
i
c
h
t
e
n
va
n
d
i
e
n
t
j
d
b
e
kl
e
e
d
t
@@
ZPn sttlk Le lutrin'' den eel'sten rang.Het Protestantsche Kerk).
epos zelf beteekende in die dagen niet veel.
Geschiedschrjvers2die voorhunneOnparti
jDLa Pucelle d'orléans'' van Jean O#c.pdlizl
werd metregt doorBoilean bespot,- pAlaric
ou Rome vainctle'' van George de s'czr/r'
y
t
is vcrgeten, en alleen in den pclovis''van

Jean Demametsde& .Sorlln (# 1676)en den
SaintLotlis''vanLemoine(# 1672)vindtlnen
sporen van poëzj.V0or lyrische verzen en
vooridyllen wasdittjdperk weiniggeschikt.
W èl ontstond er eene soort van ligtzinniqe
poëzi
l, die den stempel droeg van hethuls

van Ninon de I'.
>XcJo.
:en van het hôtel-Rambouillet,waarhare voorstanderszich vereenigden, doch de voornaamste vertegenwoordiger
van de lyrische dichtkunstwas Jean Wc,/0.s/:'
Rou seau (1670--1741), die zich dool- zi
jn()
verdiensten jegens de taal ver bovon zi
j1e
mededingers verheft.
Romans verschenen er in menigte.Gautier
de Costes de la Calprenède kleedde de Grieksche en Romeinsche helden in riddergewaad
en w erd nagevolgd doorM adelainedes'cffA'rt!/

digheid bovenal vrphe
. id belloeven en ajzt);

Onafhankeljkmgetenbli
*jvenvanallehofgt
lnst,
tierden niet voorspoedig in de dagen van

Lodewjl
'
k XIT''
,hoowelzi
jzichonderscheidden
tl()or eene stelselm atige (lrde (?11dflor een v()o1-treftkljken sti
jl.Totlleu behoorden FranLoés
A'
z
?
f#e.
.
$
.de -vlzf
gqt
g (1610 1683),-- Clsar T5chard de ,
SW'
JZ?/-I?Jt,J(1G39 16t)2),diedeB'aarlleid wel eens ten tltrel-bragtaan zi
jne verbftelding, Rent
,.
l
z1.?
,
fle'
r/ de Trtv/r
?/ (1655
1735),diemeervertrouwt
anverdient, Cl
talles
Rp//'
lp,(1G61 1741),die (
tenf!gt
llt
de rllistoire
ancilxnne''cn pllistoire romaille'':'f)()1-(1t,.ieugd
sphxetlf,
en Clallde ./'7:'
?,r'
z'.y (11
540 1723),
die eene voortrefleli
jkl)(
)11uitvoerigekerkgesehiedenis level-de. J/ztv?fcy Basnaye (1653
1723),als Calvinistd()togonstandervan Wpl.
-

-

suet, schreef'een pallr ttlassieke werken?nalnllli
'k pllistoire (1()l'ég'lise dttpuisvlêstls-christ
.l

#
iusqu' )
'
l prt
èsent'' (t'
l1rllistoirf!(14,la religion

des .ltlil'sdepuis.lfhslls-t?llrist-'-A1diegesehied-

svtlr(
1td'
n ()
(.l1t(.r overstz
lladu:vd dt
lor
(1607-1701), en Onder de geschiedkundiye slzh'rtjvers '
romans verdienen vooral di0 van de gravln l'
tosnll'
et, (1il) in zjn ,1)isl.
tlll
-s su'
r l'histoire
Lafayette (1633 1699) eene eervolle vermel- llllivtll-sellll'' tlt, grflllllslagfan lftgtte voor eene
ding. kbkgrais en anderen leverden Spaansehe
novellen,en men begon tten groot behagen te
scheppen in sprool
tjes.Deze neigillg is vooral
opgewekt door de Contes de la mple l'Oye

nr-ijsgt'
erigebtl
handtlling(ltx'
rgthsf,
hiftt
ltllis-vool
wts

(Vertellingen van moederdeGansl''vanChavlesJv'
rrcff//(f 1703).onderscheidenevrouwen
wjdden zic'
h aan dit genre. Voorts schreef
Flnllon in den Têlêmaque''denvoortreFeljk-

voorgesteld,

vt
trschenen(,rvoortl
-ttt
ktlljkl),llt:
,
l
'
n()irtxs''zooals
(1it) van (le Go3kyt?y,t'lll-dinaal(le ./?:/z (1613

1679),Avaaril d(!o'
nllstt'
llder l?londe Bzol*
tlen

dit,vlll1 (llln hertog de JtzR0-

c/ze/bzfctzzflf/ (1612--1680), vool
-albokend door
zi
.
jne ,Alaxilues'') (1ittvan den heltog de
Ralnt-,$1/-033,

(.
!14 dif, van nlatlalue deS/tz#l.

-sllf
àgeel-ttà sprekf
.n '
w-i
sten roman van dit tjdperk,te- jlhj oflk ovtl- d(! l?l-l,lslth(t Bri*l
%l
Sprookjes''leverdeten behoevevandenher- latflr.
t0g ran ./tp'
llrçozl#ïF.Van Antoéne GallandverIlet/p.'dperk der 18fl/'ee'
ltlv.Alet hetlleildfkr
scheen eene verdiensteljke vertaling van de ztldeli
jkheid (
laaldt
?f
lok tl
at(lftl
-lptterkl
lndpin
1)Dtlizend en één nacht'')- Pltisde Ztzcrpï.
'r Frankri
jk. El,l1.en a,
lldl
.
à
l- M-tx
rd i11 tlt. hand
vertolkte rDtlizend en éên dag'', en Rimon gesvcrkt door ptl
ne glb
naantle Bri
*jsbegeertp,
Gve'
l
flef/: gaf rDtlizend en één kwartier'' in die niets andel-s svas dan eene sl
averni
j der
het licht.De eerepalm behoort echter aan de zinnt
àli
jkheid,door(
aenehieruitvoortspruitende
1
,Contes'' van den Engelschen graat'Antoh*y vltrnietiging van l1t
lt godsdienstig en zedlltjk
Hamilton (# 1720).Als koddig schrjverschit- levtln, dopr de diflpf. vtàrtlol-A-onlltaid van hpt
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H0fen dooreeneverregaande jdelheid.Condillcc verkondigde de leer van Loeke,dat de
mensch allekennisverkrjgen moetdoorzintuigeljke ervaring, eeneleer,die weldra,
in materialismus en atheïsmus ontaardde. De
Christeljke zedeleerwerdverworpen,hetOnderscheid tusschen deugd en ondeugd opgeheven,en het persoonljk belang i0tgrolldsla'
g
gelegd eener gezondezedeleer.Metbetrekking
t0t de godsdienstheerschteereersttwjfeling,
maar deze werd weldra vervangen door spûtternj,doorhaattegen hetChristendom,door
de bewerinq,datallegodsdiensteeneuitvinding der prlesters was,om 'smenschen vrjen
geest te kluisteren, door verloochening van
hetbestaanvan G0denvandeonsterfeljkheid

in O0st-el
z W est-lndië.Verbazend grootwas

indittjdperkhetaantalpMêmoires''welkeeen
spiegelvormen derbedorvenheidvjndiedagen.
T0t de meest-begaafdenavolgersvan Labkmyère

behoorde Cl
tarlesTcAl:t
ufD'
ttelo&.(1704 1772),
terwjl Lollisz
g/tz,
sfïeizM ercier humoristische
tafereolen en I'
ranftois T'
szkcez?/ Toussalntbevallige zedeschetsen leverde. De ptzettres

sllr l'
Italië''van Dupaty zjn in een geaflbcteerden stjl gesc,
hreven, en nûg ellendiger
zjn de veelgelezene rloettres à Emilie sur

la mytholpgie''van Demonstier. O0k in deze
eetlw bekleedden uitgegevenebriefwisselingen ,
zooals de rcorrespondance littéraire philosophiqtle etcritique''van baron Grimm.en Didez'oJ,- de ncol-respondance littêraire''van Lader ziel.Op hetgebied der staatkunde bewan- Atvze,en de pluettres''van madame dbEpinay
delde men - schoon metomzigtigheid een een'
ebelangrjke plaatsin deletterkunde.

dergeljken weg.De algemeene twjfelzucht

Indel
tanselwelsprekendheidkondittjdperk

openbaarde zich Op hetgebied derletterkunde
het eerst in een aanvalOp de geschriften del.
ouden.Hier traden Fontenelle en Lamotheaan
de spits en vonden in Anna Dcci6r g00110

het voorgaande niet evenaren. Daarentegen
bloeidedeAcadémischewelsprekendheid,reeds
vroeger door Ihntenelle met gunstig gevolg

tusschen verliet de letterkunde het H0f en

graaf Gltlbevt. Door welsprekendheid in het

gekweekt,inmannenalsd'Alembert,Chamjort,
tegenpartj,die zj behoefden tevreezen.1n- Laharpe, Tkomas,M aury,M alran,Bailly en
kooshaarverbljfin de salons.Devermaard- Parlement ondersoheidden zich - 0ok reeds
ste van dezewarendievanmadameGelfkin, in hetvoorgaandetjdperk - aVïCA:JdeI'#'Jmadame de J'.
A'
.
T1t
z.
:,
se,madame d'
tb.
plFtzzd#, pital(1505- 1573),Pierrede.gfxlr(1504- 1580),
en vén den baron Holbaclt.De geestigeRivarol Marion baron de Dz'
lfi(1540- 1609), Gllbert
kan beschouw d wOrden als de vertegenw oordiger van hetverkeer in de salons.
Tn deze eeuw schitterde bovenal T'oltaire,
het toonbeeld der Fransche nationaliteit,

de man, die door de krachtzjnertaaleen
voorbeeldeloozen invloed had op zjnetjdgenooten.Hj washethoofd van alleFransche

wjsgeeren,lietoveralleaanyelegenhedellzjne
meening hooren en achtte zlch geroepen,om
de woordvoerdervanwetenschapenbeschaving

in geheel Europa te zjn. Zjn karaktcr was
even weifelend en inconsequent alsde tjd,
waarin hj leefde.Alle deugden en ondeugden
voerden bj afwisselillg heerschappj in zjn
gemoed,doch zjne jdelheid,door de vleitaal
van de grooten der aarde gevoed, en zjn

tfsf F-ir,de T'
lfyzzài.
s:.ozl.sen Antoine.fpdzzltzïq
s/r:.

Toen de minister I'
oltqnet bj Lodewi;k XIV
inongenadegevallen was,werdhjmetkracht
en moedverdedigd doorPa'
alPJIIyOI(#1693).
Totderegtsgeleerdesehrjversbehoordenvoorts
Denis Talon (f 1698)tZlplpùzlozl (i 1709),
Terrasson (f 1734)en Coeltin (t 1747),terwjl
ook Olirier Ttz/'
rf
z(# 1693)en dekanselier
d'Ayltessea'
tb(1667- 1751) niet Onvermeldm0gen bljven.

De roman volgde de ligtzinnige rigting der
eeuw . Na de w erken van Vollaire,Roussean
en Diderotnoemen wj die vanI'lorian(1755-

1794)en vanM ammontel(1719- 1799).Bovenal
onderscheidde zich intusschen Jaeques A àzlrl

Bernardin de & .P'
lerre (1737- 1814)alsschrj-

dweepzieke afkeer van het Phristendom ver- vervan ,,PauletVirginie''enz.Tevenskwam en
lieten hem nooit.Noem t men hem als geestig vertaalde Engelsehe rom ans in den smaak.en

spotter den pDemocriet''van zjjnedagen,dan M ontesqltie. schreef zjne pluettl'es Persanes'',
mag m en Jean J'
tzcyffe.
sRoltssea'
tbmetalleregt die door velen w erden nagevolgd,De frivoliden plleracliet''heeten.O0k laatstgemeldehad teit der eeuw bereikte haar toppunt in de

jrrooten invloed, en het is zeker, dat hj, romans van Crlbillon (de Jongere), in den

lnweerwilvan zjnedwalingenenpardadoxen, Fatlblas''van L ouret,en i1zmTuesliaisonsdanvllpi,
sc
Op zjne manierhetgoedegewildheeftenhet gereuses(1782,4tomesl''van Pierrexl.
heildermensthbeid zoc,httebevoxdexen.Naast

F'
rançois OAty#dr/t?: de Laclos.

Behalve die va'
n Voltaire leverde de 18de
deze twee noemen wj M ontesqltie.,diedoor
zjn werk rDel'
espritdeslois''aandestaats. eeuw geene merkwaardige treurspelen,hoewel
wetenschap ingang verschafte bj hetpubliek. Jean Frt
zz
dçoi.
s D'
t
bels (1733- 1816) onderscheiVoltaire en M ontesquiell gaven door hunne
geschiedkundige werken aan de geschiedkunst

dene stukken van Rltaksperev00rhetFransche
tooneelbew erkteoflieververw aterde,- Cham-

eene nieuwe vlugt; CondorL.
et (1743- 1793) fort eenige treur- en bljspelen schreef,
schreef een uitm tlntend p'rableau historique Dubelloy (1727- 1775)destot'zjnertreurspelen

despxogrèB de l'esprit humain''.Tot de beste aan de otldheid ontleende,-- Anto'
lneM ar'le
geschiedschrjvers dezer eeuw behooren voorts Lemierre in den geestvan Crlblllon w erkzaam
GabrielBonnetdeM ably(1709- 1785),JeanJt
x- was,- en Cltateanbrun,zoowela1s L aharpe,

g'
uesWtzr//
zl/zzw (1716- 1795,schrjver vanden den sttil der Glieksche treurspeldichters zoC
lht
31Voyage du Jeune Anacharsis'')2 en Gtillanme na te volgen. M adam e Riccoboniverstond tle
kunst
,
o
m
he
t
gevoel
t
e
xoe
r
en
,
en
de
Tltomas J?tZ/ZI
tZJ(1711- 1796),d1eeenegeschie-

denis schreef der Europésche volkplantingen

DIphigenie en Tauride''van Guymond de La-
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u.
tolehe verdient eene vermelding.In dien tj; taling leverde der rGeorgica'' van Vir-gilil
ontstond het m iddending tusschen treur- en
Merkwaardiger zjn de dramatische voortbljspel, dat den naam van rdram a''Ontving. brengselen van dit tjdperk. M arie J'
LI.
S:JW
Dat genre huldigde Nivelle de .fztzc/ztzzlt
s,
s/tgin Chlnier leverde geschiedkundige drama's m et

zjn rlae prêjugé à lamode''

Sldainein

toespelingen Op deomstandigheden destjds;

21Le philosophe sans le savoir''1 Voltaù-e hj besehouwde hettooneelalseenetribune,
ln rlu'
enfànt prodigue'' en rNanine.r, en vanwaar hj spreken k0n t0t het volk

D'
lderot (i11 proza) in ,,Le fils natt
lrel''en Detreurspelenvan Fabre#'.
/#/
et
zz//ldenLaya
rLe père de famille''
.Bljspelen werden ge- vielen zeer in den smaak, terwjl ook vele

schreven door M arirawœ, Floritzzl, Gressett gelegenheidsstukken
vooralafkomstig van
Colléenz.,maarm etonderscheidingvermclden den tooneelspeler Dlqgazon - werden Opge-

wj de rMétromanie''van AlezlsTï
z
roz).Ver- voerd.O0k Collot d'Herbois, de vreeseljke

schillende dichters werkten voorts voor de revoltltieman, schreefOllderscheidene tooneelopera,maargeen van henverwierfzoogrooten stukken. H et merkw aardigste dramatische
roem a1s de geestigeBeawnarcltqls,de dichter voortbrengsel van die dagen w as intussehen
van den rBarbier de Sêville'' en va'
n rLe voorzekerrLe Jugemelztdesrois''van Sylnain

mariaqe de Figaro''.Tot de navolgers van
VoltaIre op het gebied der rcontes''behoorde
a/açny (f 1814) die echter zjn meester in
gemeenheid overtrof,alsmede zjjnvriendBertin,
voorts Villaret de Gr/cof
frf(f 1743)
en madame Verdier.Levendig zjn voortsde
verhalen van BoKmers(f1815),enpvert-vert''
van Gresset()-1777)wOrdtnog veelgelezen.
M arie Anne #0
4 Boecage(# 1802)schreefhet
heldendicht rlua Colombiade'', deJ.
fppcri/'
(i 1770) werd de schepper der ballade,en
Dora't, 'ffzrtz/eldf en de oardinaal de .
ferz?s.
s
leverdenleerdichten.Fraaizjnvoortssommige
beschrjvende gedichten-van Saint-Lambert,en
vele hekeldichtenvan Gilbert(1750- 1780),-

Jl'
tzg'
lcAc!, terwjl Demoustier in zLe conciliateur'' en Les femm es'' den toon eener

Ondrageljke affedatieaansloeg.

Als staatkundig redenaar schitterde in die
dagen bovenalM irabean.V oortsonderscheidden
zitth op datgebied de cal-dinaal.Mattry,M ouzllr,Lally-Tollenda'l, Clermoltt-Tonnerre,1*-

ypr/,Barnare,z
K:.
yèe
:,en valldeGirondtjnen

Inzonderheid Veryniayd.D e redevoeringen in
de Nationale Conventie en in het Dil'eetoire
waren vaak niets allders dan uitbarstingen
van woede.De dagbladen sprakelzin den aan-

vang van dit tjdperk de taalder hartstogt,
doch gedurende hetSehrikbewind werden zj
metbloed geschreven,totdatNapoleonhen na

terwjl Llonard en Berîuin idyllen dichtten den 18den Bl-umaire kortw iekte.

in den trant van Geszner, en uitm untende
Het /?
/#.
pt
?r7
J van Ae/ Keizerrqk en t?
c,
z
lde
chansons vervaardigd w erden door Vollqiret Aet
s/t
z'
lf
rc,
/ie. Dit tl
jdperk was aanvankeljk
Piron 0n Pamard. Als oden-ditthter noemen niet gunstig voorde Ontw ikkeling der natiowj,behalve Gélbert,den markiesLfranede nale letterkunde. Vele uitstekende m annen

Pompl
ynan (1709- 1t
M84), wiens rchant sur hadden zich wegynsdewoelingen derrevolula m ort deJ.B.Rousseau''t0t de voortreffe- tie eene vrjwilllge ballingschap Opgelegd of
ljkste gedichten dezer eetlw behoort. Groot zagcn zich verstoken van de noodige kalm te,
was eindeljk het aantal werken, dat uit Om zich aan de begetbning dtar lettereu te
vreemde talen inhetFranschwerdovergebragt. wjden. Napoleon 1 waste zeereen voorstanHettqdperkderJropf:Rettoluûe.Snelvolgden der der exacte Mretenslrhappon ()m haar te bedevreeseljkegebelrtennissenderOmwenteling vorderen?en zjnegeweldige oorlogen hielden
elkander op, - te snel,dan dat de hervor- het land in spanning, terwi
jl htj tevens de
ming der letterkunde daarmede geljken tred magt van het vrje woord te goed kende,om
zou kunnen houden.De m annenderRepubliek het niet te duchten.Eindeljk ee,
hterontstond
stonden nog steeds op het gebied der 18de ereenenieuwe letferkundige school;degrondeetlw , en de Ontzettende w oelingen w aren slagen van deze w erden gelegd door m adalne
weinig geschikt voor eene rtlstige beoefening de S//ZFJ, Cltatealtbl''
land (,11 Cltavles Nod,i,er.
Tot de lyrische dichters van die dagt?n bet
ler fraatje letteren. 1)e gehet
lle letterkul
zde
verborg zich schier in het gewaad van dag- hool'de Antolne .
Dct
<t
z'
lwr
1r.
s
.(1772- 1827),wiens
bladen en vlugschriften, en alleen de Parle- ))Chansons''eene echtnationale kleurhellben,
m entaire w elsprekendheid ontwikkelde zich
voorts Casimir Delarlyne,de vervaardiger
m et ollgekende kracht.Zelfs de gelegenheids- der algemeen geprezene mM esséniennes'')
gedichten hadden in dien tjd in hetalgemeen A lphonse de .fztzlzlrrr/iz?:,die zich meeren m eer
w einig te beteekenen. Als stervan de eerste van de classieke vormen losrtlkte,- Blrangrootte sohittert echter Onder de lierdichters .t
(e9
*,de dichtervanschaarsgeëvenaardevolksJoseph .2t?z
lf:ge/de.
fzit
sl:(1760- 1835),dedichter llederen, - en Viotor Ahgo, de stichter en
hoof
dleiderderromantischeschûolytotw iensgeen (
$01n14011stvan degloel
jende pMarseillaise'',
en dem eestgevierde derOmw entelings-dichters volg EmileenAntoineDeschamps,Salnte.
f:zlxre,

was Ponee Denys Ecouchard -rz
yôr'
l/zl (1729-

Avked de .
J.
f:.
:.
::/ en Alfred de TGpze gere1780),doorzjnetjdgenooten Lebt
mn-pindare kend worden.
g
rmaardwasin dienttjddepllymne
Het hevigst was de strjd der classieke en
'enaamd.Ve
a l'
Etre suprême''dool'M arie JtlA
.
twA Clténier romantise'
he schoolOp dram atisch gebied.Tot

(1764- 1811),wiens broeder Andrl,gegllillotineerd in 1791, lloogstbevallige rllclogtles''
dichtte. Tot dien tjjd bfl
hoorde ook J'
aolnes
.
xbpftzzli:r Del'
llle (1738- 1813),die eene vervII.

de eerste bphoorden Cltlnier en Lal
tavpe,
beide uithetvoorafgaand tjdperk afkomstlg,
terwjlSoumelenIlelarkqnetusschen ditwbtlide
rigtingen weifeldell, en Nepomncène .fpezzltfrttler
1s

226

FRANKRIJK.

een eigen weg volgde. De voornaamste t00- NpMémoires'' zooals die van Xtl
zplet)l zelven,
neeldichters der romantische school waren van Las Cases Talgssett Constant, madame
Votor Xkf-t?o en Aleœamdre D'
amas, btj wie Ofzwzyczd,de hertogin d'Abrantès,enz.
men Al
fred de Fùze kan voegen.Naastdeze DH et re,gJr1.ç.
?;#6rk van Zt
lf
zï.
q Philjppe.
school ontstond o0k eene realistische,w aar. e Julj-omwes
ntellng bragt velen van het
t0e Prosper XJH-Je, Vitet enz.behooren. gebied der letterkunde op dat der politiek,
Alsmerkwaardigvermelden wj n0g derS0i- hoewel sommige dichters van de restauratie,
réesdeNeuilly''onderdenpseudonym deFp97- zooals k
%ainte-Beltre, de T'
rùzly,deLamartine

gerai(Diffpldren Carl)uitgegeven,- degees- en Vidor Sktt
) zich bj voortdtlring lieten

tige rproverbes dramatiques'' van Tltomas hooren.Een nleuwe en geniale dichter van
Zdcldrcg,
en de rscènes populaires''van dittjdperk isde satyrieke Alt
yuste .
ptvùïer,

Monnler.Eindeljk mag Scribealseengeestig
en vruchtbaar schrjver van vaudevilles niet
Voorts hebben in dit tjdperk uitstekende
Fransche schrjvers htlnne krachten besteed

vergeten worden.

aan den roman. Aan dezen hebben Cl
tatea'
t
v
b'
ïclt
f en madame de z
vfcl! hun roem grootendeels te danken. Nodier schreef keurige
npvellen, en op het gebied der historische
romans komt aan Vietor A'
zwp voo1' pNôtre

terwjl de boekdrukkersgezelM orean en de

bakker Rebo'al mede goede verzen leverden.
lletdrama.waamran VietorSkpoenAïeœandre
.D?
z-J.
:de vertegenwoordigersbleven,Ontsloeg
zich gaandeweg van alle banden, zelfs van

de door deAcadêmiegejkteregelen,en bekreunde zich nietlangerOm de vroeger gehul-

digdeeenheid van tjd,plaatsenhandeling,
noch om hetconventlonélegetalvan5 bedrjven.Daarbj openbaardezich echtereene toe-

Dame deParis''en aan de Tskz
e voorrcinq nem ende verbastering,die behagen schepte in
Mars'' de hoogste l0ftoe.onder de zielkun- geweldi
gehartstogten,in moord-en spectakeldige romansverdient rpicciola''van Saintine stukken,en gerulmentjd- zelfst0tntlt0e
eeneroemrjkevermelding,terwjlPanlZp'
lfï.
g den smaak van het publiek bedierf. Voûrts
Courier uitmuntende pennevruchten aanbood.

werden kunstige decoratie-wisselingen gebe-

Men telt in dittjdperk 3 scholen van ge- zigd,om detoeschouwersin spanning te hûuschiedschrjvers,nameljk destelselmatige,ver- den. Die prikkels waren echter niet van zoo

tegenwoordigd door Gtizot, die de feiten za- dul
lrzamen aard, of het treurspelrtzucrèce''
menvoegt, hieruit revolgtrekkingen aieidt, van P onsard, en het tooneelspel rTua ciguë''
en zich vaak in besplegelingen verliest,- de van A'
ugier werden met ongemeenen bjval

bescl
trl
jrende of verhalende, waartoe Barante begroet.Van de schrjvers van vaudevilles
en de beide Tltierrybs bebooren,die den loop m oeten,behalve Scribe,0ok B ayamd en D'ttmadergebeurtenissenschildert,zonderzichdaarbj soir vermeld worden.
eenigeopmerkingteveroorloven,- endefata- O0k in dittjdperk wasderomandehoofdIi,sfï.scâ,e m et M ignet en Tltlers a1s aanvoer- zaak.Karakter-rom ans,liefde-romans,Oorlogsders, die de voorvallen,de goede en slechte en zee-romans)romans van bepaalde rigting,
daden der hoofdpersonen voorstelt als onver- geschiedkundige romans enz. overstroomden

mjdeljke gevolgen deromstandigheden.Toch
zjndiescholennietstrenggescheiden,zoodatde
uitstekendegeschiedschrp
-verMichelet(i1874)
zooweltotde eerste alstOtdetw eedebehoort;
immers hj verhief de pragmatische behandelingtoteenewjsgeeriqe,en debesehrjvende
tot eene dichterljke.RImonde de Nbt
szz3opc/ïbekleedt m eer als geschiedvorscher dan a1sgeschiedsehrjver een hûogen rang.Niet Onvel'
diensteljk zjn de geschriften van den gl
'aaf
deM ontlosier.VoortsmaakteAl
yvtinThierry
zich beroemd doorzjne rllistolredelacon-

het land.T0tde verdiensteljksterpmanschrjvers behooren H onoré de Balzac,L'ttyène ,9ld,
Georye Rand, Aleœandre .llzrvdcA. en Frl#lrïc

Soulié.Allen huldigden zj het realismus,dat
bj sommigen tOteen grofmaterialismusafdaalt.
Zj schreven veel,vooralwanneerzjfeuilletonromansleverden,zoodatzjbinneneenbepaald
tjdsbestek een zeker aantalvellen in gereedheid moesten hebben.Hierdoor vervielen zj
t0teeneverregaandeOppervlakkigheiden ook
wel t0t slordlgheid van stjl.Voorts noemen
wj nog'CltarlesdeWe'
rzîtzg-rf,Emilez
sb'
lfrddfr:,

quête d'AngleterreyarlesNormands'' - Ba- Lonis Aet?/ùc'lff,f, Léon Go.slcp, Elie ./:rJA6J,

rlzdfedool'derllistolredesducsdeBourgogne'', J'
ules J'
czzïzl, M ery, Alphonse Karr en J'
ltles
en vooralMiehauddoorzjnerllistoiredes s'tzzltlc'll.V0or uitspanningslectuur zorgde incroisades''.Degebetlrtenissen dergrooteRevo- zonderheid ook P altl de K ock. die de voet-

lutie werden Op eene voortreffeljke wjze
voorgestelddool
'ThiersendoorM'
ènet.Onder
de geschiedschrjvers, die de vogrvallen van
het Keizerrjk beschreven, bekleedt de graaf
de k
vlg'
Mr de eerste plaats.Zjne yllisto
e
jir
(
l
jagdee
.
Napoléon et de la grande armée,1v0n(
meenen bjval.Intusschenheeftook hetpPrécisdesévénementsmilitaires(1816- 1826,19
d1n)''van MattltieuDzlvlt
u grooteverdiensten,

stappen volgde vanP%aultLebrun.Eene uitstekende notlvelle leverde M lrimle in pC0lomba''.
De begefening der geschiedenis werd niet
vcrwaarloosd.Auyltstin Thierry en M ignetgingen voort Op den ingeslagen w eg.en Thiers

vond bj debezighedenzjnerministersbetrekking n0g tjd om eene yllistoire du consulat
et de l'empire''te schrjven.Voorts noemen

terwpltewens dewerken van HenriJdJomini, wj onder de gestshiedschrpvers van dien ttjd
Georgede CAcgzl&*cy,den maarschalk Gownion Michelet en Henri A tzrfïzl, - voorts Amêde s'
cïzzf-Cyr en Foy metregt op prjsgesteld #J: Thierry?lazin.,Droz en Baranle.De geworden.Voortsheeftmen over derevolutieen schiedenis der groote Revolutie werd'te boek
het Keizerrjk wederom een overvloed van gesteld dool'Flliœ de Cpzlze ,Armand X txrrt:t:f
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MI
en Cabet)wiens rllistoire de la révolutionde - terwjl Dennery, Anoet-Boltryeoist TI'
17895'van communistischedenkbeeldenisdoor- Meurioe, Vidor S/,ybzfr,Ferdinand .DCZ-tPJ enz.
zult. Een boejend partjsei
hritt is verder de schrikw ekkende drama's en m elodrama's doen
DHistoire de dix ans''van LoltisBlanc.T0tde ojvoeren, di
e evenwel sleehts voor korten

DMémoires''vandittjdperk behoorendievan t4d de belangstelling gaande houden.In al
den maarschalk Ney, van Lamtarlue, &rJ- dle stukken geeftmen aan hetproza devoor-

go'
ireen Lajayette.O0k bevorderde G'
ézotde keur.
uitgave der rcollection de documents inédits

surl'histoire de France'', terwjlde rllistoire
littéraire de France'', door de Benedictjnen
begonnen,metjverwerdvoortgezet.Nisard,
Ft
zz
l
xl*ïe!,Ampèreen M agninleverdendesgeljks

N0g steeds behooren novellen en romans
t0tde lievelingen van hetlezend publiek.W el

was deavontuul
-ljkeroman door rLecomte
de Monte-christo'' va'n Aleœandre .llffvlc:
(# 1870) in miscrediet gekomen,doeh Pal
d

?x Terrqil zochgeschriften over de geschiedenis der letter- Flrc/ en de vieomte Ponson #'
kunde, en van de vermaardste ktm stregters ten ditgenre weder op te hefen.Ook George

t nog altjd
van diedagen vermelden wj de z
gtzc:
y,Sainte Sand handhaat'

vooralin hare

Wdlr:,Saint-M arc Gsrcrtfl , Philars
ete C#tu- keurige novellen in de rRevue des Deux
m ondes''- haren beroemden naam .Voortsis
le.%, Glnin en Tltéophile Gtaïier.
Dejournalistiek onderging eeneaanmerke- veel goeds geleverd door Octare FdZIW:J,
/hpzt
z:deJongpre, Champseuryen
ljkeverandering.Dedagbladenvan 80tkanos Aleœandre.
olken jaargang vonden aftrek bj 2klassen: H enry .l.f'lf'r.gdr.Uitlateren tjd vermeldenwj
nameljk bj den legitimistischen adelen btl Madame Bovary'' van Gustave Flcfzler/,en
den gezeten burgerstand,- zulke,die zich XFanny'' van Ernest F6tyA cfx?waardoor een
toegang zochten te verwerven t0t de lagere nieuw tjdperk werd ingewjd, waarin Edstanden, bezweken weldra uit gebrek aan mondx#.
ltp
'
l
:f,Erckmann-cltatrian,Avked,1.:.
://rfxgàp: I'
romentintJkle: Claretie, M arc
koopers.Toenverminderde Girardin f
lenprjs lant,.

zt
yd'
Mz,Charles.
#J/c#!d,GttstareOroz(schrjop het halve bedrag,en men bejverdezich Wt

tevens,om in hetfeuilletonvooruitspannings- ver van rMonsieur,MadameetBpbè''
)Glbstave
lectuur te zorgen.Hierdoor verloor de day- A imard, Hz>:#J: Aehard, enz. op den voorbladyers een grootdeelvan haarstaatkundl- grond staan.
gen lnvloed, terwjls zj tevens het socialis- Op het gebied der historie sehitteren er

musbevorderde en het einde van dittjdperk n0gsteedsmannenvanhetvoorgaandettjdperk,
bespoedigde.
nameljk Tltiers,.
X ïc/
zel:/(# 1874),LotisTllpc,
Hettqdperk '
p1l deFdà'
rzltzz'ïj-pzz
lzcdz
lfelizw in àHartinenMiynet(#1874),terwjlCouslnhistori1848 tot op onze dayen.Na genoemde omw en- sche studiënleverdeoverdentoestanddervrouteling m aakte de geest der politiek zich mee- wen en dermaatschappj vandelideeeuw in
ster van demeest-begaafdeletterkundigen.Zj Frankrjk.VandemAlémoires''vandittjdperk
schrevenopstellenovermaatschappeljkevraag- vermeldenwjderMêmoiresd'outre-tombe''van
stukken, en zelfs de vportbrengselen derr0mandichters, zooals Georye Stz?l#,Dwmas en
kS'
ue, begonnen ernstige bedoelingen te verraden. OOk de socialistische gevoelens lladden
een zanger in Pierre .Dt+t?oz/.Van (1e Overige
lierdichters vermelden wj Iz
riclor de Zt
z.prtztfe
en Josepltxo frlzlen vooralLeconle de.fzie
sl:,
voorts Théophile Gtzv/idr, Tlteodore de-514rille, Cltarles .fetz'
lr#elir:, Lonis .StIZIiJA:Jr
Amêdle Pommier,A'aywste .rtzctr'
?:,
s.slt/:,Andre
'
Lemoyne en A ndrl éf..
/'
èrre.Eenenieuwerig'
ting volgdeM aœimeOffctzpz.p,doorzjneOnderw erpen te ontleenen aan het hedendaagsche
leven,
en Op da'tspoor bew oog zieh ook

derrjze VictoeA'
zgo,toen hj inden.jongsten

tjd ln rlu'annéeterrlble''den strjd metDuitschland bezong.

Het drama wekt in dit tjdperk de leven-

digste belangstelling.M eer dan 300 letterkun-

Châtealtbriand,- de levensreschiedenis van

Georye Sand.- de herinnerlngen en brieven
van madame Rleamier: de ,,Méluoires''van
Dltp'ln, - de r'Mémplres pfltlr servir C-tl.llis-

toirede m0n temgs''van Gzrizp/? de ,S0uvenirs contemporalns d'
histoire et de littêrature'' van V'
illemaùl, - de pMêmoires' van
Carnot, die van k
%onlt,- de pM tam oires
etcorrespondance politiqlle et litéraire du roi

Joseph (1853- 1856? 10 (1111)'',

en vooral

de ?,correspondance de Napoleon 1T9'.Op het
gebled der letterkundige (tritiek bekleeclen

Prt
lrost-paradol (J-1874)), Weisz, Taineen
kb
klterer een hoogen rang.De gestthiedenis der
Franstà
he letterktlndeismetjverenbelangstelling behandeld dflt
)rNisard(llistoiredelalittérature Française (1846- 1861,4 dlnl?Demogeot(Histoire de la littérature Françaiset
,1857
en later, 3 dln.), Gerelzez (Histoirede la littêratt
lre Française,(1852 en later,2 dln)?en

digen wjden daaraan hunne krachten, en
onder deze Ponsard aanhetbljspel,- Oc- anderen. Voorts heeft m en een rcotlrs de la
tave Fdzfï//d/, Llon Laya en Camllle Opzfc6f littérature Française (1828- 183
'0? 6 dlnl''
aanhetbm'gerljktopneelspel.Amédle.
lzt
?l/t
v#, van Vi,llemaln. Sedert hetjaar 1870 echter
Lolis .fozfïllef, Pailleron en Henri J.fi/Acc kwjnt de Fransche letterkunde onder den
pogen eene dichterljke opvatting met een druk der treurige Om standigheden,die zoowel
gekuischten stjl te verbinden,terwtjlvoorts aan den nationalen rjkdom als aan de natiode réalistische rigting gehuldigd wordt door nale jdelheid een gevoeligen slag hebben
AleœandreOg
fzz?tz.
s(deJongere):.
A'
zzJl:Anyler, toegebragt.
Théodore .ftv/rgw: en Vietor%en Sardon. Op
Op de letterkunde laten wj de m'
tziek v01het gebied van hetkluchtspelheersehen Lam- gen. Geljk a,
1le Germaanse'
he volkeren, z0o

bert Tâ,iôtllt
sf,Labich,e,Clairrilleen Sirandin, hadden 0ok reeds de Franken volksm uziek,
15*
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ltn;, Monsl
y en vooral Gvltry
waarvan zj zich bedienden bj feesten en in Phâlldor, D'
xgn
den 00r10g. Pkaramond werd aan het hoofd w arendevoornaam stevertegenwoordigersdezer
van ztln legerbj het rtlischen der muziek soort.Op hen volgden Della uv lritz en Dalayt0t koning uitgeroepen. W eldra echter w erd rlc, alsmede Gossee,een Belg van afkomst,
de volksmuziek in de schaduw gesteld door die te Parjsheteersteen goed orkestoryadekerkeljkemuziek.Menverhaalt,datChlod- niseerde.In 1795 w erd er het Conservatolre
?
.
z# ,toen hj zich na den slag bj Ziilpich op gesticht.T0tdetoonkunstenaarsder18deeeuw

Kerstmis lietdoopen,doorde prachtdereere- behooren er Cherubinien Spontini,die,schoon
dienst en vooraldoordemuziek zôô getroFen va'n Italiaanschen oorsprong, in Franschen
was,dathj terstond in eenjveraarvoorhet geest werkzaam w arent benevens M lhml,#t?2eJ#$:'?x,Nicolo.Jàt)1Christendom veranderde. Eene eigenaardiqe voorts B erton,Lesnenrt .
volksmuziek verhiefzich in de lode eeuw ln ard enz. Later werd er Awber de held der
Provence, toen de Franken zich reeds lang muziek,terwjl Ook Rossini,nadat hj zich
van hunne Duitsche stamgenooten hadden af- teParjsgevestigdhat
l,grootenroem inoogstte.
gescheiden. In datzelfde gewest ontstonden In 1831 verkreegM eyerbeer een belangrjken
later de troubadotlrs,gevolgd door detrouvè. invloedOpdeGrooteOperateParjs,terwjl0ok

resinhetnoorden vanFrankrjk.Dejongleurs
ofménêtriers(meistreels),die hengewoonljk
vergezelden,verbreiddendewereldljkemuziek
onderhetvolk.HoeweltentjdevanLodewbk
XIdekerkeljkemuziek opnieuw deOverhand
verkreeg,ontving tevensdevolksmuziek steun
door de uitvinding van het notenschritl',door

Hallry,.
fdrlïpzen Ada,
m veelvoortreffeljksleverden.ln 1844 kwam de muziek vanI'llieien
.pc'
pi#, later die van Gonnod in den smaak,
en Ook Thomas, uYaillart? Massltbenevens

de Belren Gevaert en Dmnander verdienen
vermeldlng. Op het gebied der kerkeljke

muziek bekleedt er Clterubiniden eerstenrang.

dekluchtenymystériënenezelsfeesten,waarbj In de 19deeeuw heet Frankrtlk uitmuntende
men o0keencvroljkemuziekdikwjlskwaljk vioolspelersvoortgebragt,zgoalsViotta,Rode,
missen kon.
K'
reutzerenBaillot.Vanzjnezangersnoemen
Niettemin begonnen er eerst, Onder den wj Elleviou,J.
fcrfl ,Nourrit,Duprez,Roqer
invloed van Italiaansc'he en Nederlandsche en Levasseltr,en van zjne zangeressen .
Branmeesters,inde16deeeuw verdiensteljkecom- cAf.f,Damorealt-Cïpf'l,Falcon,Stoltzen Crurell'l,
ponisten optestaan,zooalsCarpentras,Certon, terwjl Catel,Aéc/
lt
z,FJ/i:, Choron,Perner,
Cltw#1 Sermisy,Jlpzkdçzzl,M bul'
tt,.
lftril/cr#,
WJrrJ,enz.Het ballet w erd er uitTtalië ingevoerd bj het huweljk van Karelran Lof/zcriowep, en de hiervoor vereischte muziek
werd door Lambertde.f:tTfzRd'?,Ien Salmonvervaardigd.N og grooter was devooruitgangder
muziek,toen M azarin in 1647 een ltaliaansch

enz.over de geschiedenisdertoonkunsthebben
geschreven.
Omtrent het Fransehe reyt vermeldel
z wj
het volgende:Zt
jne Oudste geschiedenisvalt
zamen metdievanhetGermaansche,hoewelhet
m eer Romaansche bestalzddeelen opnam ,daar
de Franken zich m et de inwoners des lands

operagezelschap naar Parjs Ontbood.Daarna vermengden.Elkestam hadaanvankeljkzjne
leverden Perrin den tekst en Cambert de mu- eigene wetten. Naast elkaâr bestonden het
ziek van de eerste Fransche opera's, en in

Frankische en Bourgondische volkenregt:het

1669 werd de Académie rOyale de Musique

W est-Gothiyche wetboek, het Alemannlsche

(Groote opera)inFrankrjkshoofdstadgesticht. regt en het Romeinsc,he regt? welke laatste
MTeldra schitterden (in 1672 en later)Imll
y d()tlr de Kerk begunstigd w erd.Dezetoestand
a1s componist en Quinattlta1sdichterop het bleefn0gbestaanonderhetKarolingiseheHuis,
gebied der opera.Na hen verscheen Ramealt, toen algemeeneverordeni
nyen onderdennaam
de grondvester van de leer derharmonie en van rcapitularia''w erden ultgevaardigd.Daarin zjntjddevermaardsteorgelspelerinFrank- enboven geven de bew aardgeblevenoorkonden

rjk.De Franschen besehouwden hem enL'
ully eene duideljke voorstelling van de regtsbea1s de grootste componisten,zoodatzj zich deeling in Frankrjk t0t aan de lode eeuw.
gekrenkt gevoelden,toen Rollsseau en eenige Eigenaardig zjn voortsdegewoonteregten der
invloedrjkeencyclopêdisten devoorkeurgavt
m bewoners van Normandië, in de 13de eeuw
aan de Italiaansche muziek.Beide partjen in den pcodex legum Normannicarlm''verza-

hadden hare aanhangers.en er werd hettig meld.D oor de vermenging der volksstamm en

gestreden. Tegen belde trok Glûek te velde, ontstond allengs de Fransche natie en ook
die zich in 1774 te Parjsgevestigd had en het Fransche regt.Toch had m en in het zuieene hervorming der muzieltbeoogde.Devoor- den een gesoltreven g
'wf (droit écrit),en in

standersderItaliaanschemuziek riegenhierop hetnoorden een yewoonlereyt(droitcoutumier?t
Picelnl, den voortreffeljksten Itallaanschen waarin wjzigingen gebragt konden worden
opera-componist,naar Parjs,t)n de strtld ont- door verordeningen van dewetyevendemagt
brandde op nieuw.Hj werd door Glûcklsten (ordonnances,êtablissements)?dle nietalleen
en Piecinisten metdemeesteverbitteriby ge- van de koningen,maaro0k van deleenheeren

voerd,totdat Glûok doorzjne rlphigenla'in uitgingen.Regtsgeleerdenhebbendeplaatseljke
Tauris(1776)''de overwinning behaalde.
en gemeenschappeljke wetten en regten van
Eene echt nationale Fransihe muziek der de 13de eeuw af zoeken bjeen te brengen,
18de eeuw was dle der comische opera,- bjvoorbeeldinhetrluivredelareineBlanche'',
niet zoozeer der eigenlgke ropera buffa'', in het rcûnseil'' (van P. de Fo0@/c1:d)''tin
maar der ropera dimezzo stilo''
1waarin ern- (1ell gGrand Coutumior''
,in depEtablissements
stige en koddigetafereelenelkanderafwisselen. de Saint Louis''
, en de rcoutumes de Beau-
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voisis (van BeaMmanoirj't, in het yluivrede maatregelen Igenomen,om den opkomenden
Justice et de plêt'', in de ocoutumes de storm te bezweren, zooalg de opheëng van
Champagne etde Brie'',- voortsin derC0u- het ljfeigensehap op de koninl
tljke domeitumes notoires'' en demDécisions(van Jean nen (1779),tegeljkstelling derProtestanten
.De
-J,
rd.
:)'', in den rAncien style du Parle- voor de wet(1T87)?enz.Doch zulk een gement'' in den nGrand coutumier du temps de
charlesVl'',in de rsomme rurale''y enz.
In de 15de en 16de eeuw w erd hetkoningschap het middelpunt van hetFransche regt,
zoodat m en verzekeren k0n ntz'histoire des
ordonnances estl'histoire de France''.De gedachte aan eene eenvormige w etgeving voor

dwongen toegeven k0n den toorn der Revolutie niet t0t bedaren brengen, en toen zj
zich verhief,werd de behoefte aan een alge-

meen burgerljk wetboek levendig gevoeld.
Dit werd echter eerstvastgesteld in den aan-

vang dezereeuw (zie CodeNapollon),terwjl

den 28sten Apxil 1832 in den pcode pénal''

het geheele rjk openbaarde zich reeds bj en in den rcode d'instruction criminelle''en
Lodewj;k X1,maar werd vooral gekoesterd den 8stenJuuj1838indenrcodedecomlnerce''
door den man der staatsalmagt, door Lode- wjzigingen zjn gebragt.
lrl
'
jk XITz
v',hoewel zj eerstna deRevolutie Eindeljk heeft Frankrjk niet alleen uiteenbehoorlijkenvorm verkreeg.Trouwenshier- steltenderegtsgeleerden,maarvooralwelspreaan waren wegens de geldigheid van hetltf)- kende pleitbezorgers opgeleverd. Van deze
meinsche regt, van het geschreven regt en noemen wj Dtt
pln,Berryer (rLeprincedela
van het gewoonteregt groote zw arigheden parole''
) Laohand,J?
zî:A'I'
arre enz.
verbonden. Daarenboven had men eelze zee
O0k de'
anjshqeevtein Frankrjkmogen wj
van pordonnances''.Totde belangrjkstevan nietmetstilzwjgenvoorbjgaan.DeFranschen
deze behoorden die van 1535 Over dehervor- hadden reedsvroeg een belangrjken invloed
ming der regtspleging,- dievanVillers-cot- op de Ontwikkeling derwjsgeerigedenkbeelterets (1539),hetgeloofsonderzoek regelend, den in het W esten.Tusschen de 12de en het

die van Orléans (1560) en die van Blois
(1576 en 1579),- alsmede de rcode-Marillac'' eene verordening van Lodetrqk XIII
(1629).Van meer algemeenen en stelselmati-

midden der 14de eeuw werd teParjsbj afwisseling de groote strjd gestreden tusschen

Scholasticismus en Alystlcismus,tusschen N0m inalismusen Realismus:tusstshen kerkgeloof
en aard waren de sordonnanees''van Lode- en zelfstandig ollderzoek?tllz de voornaam ste
wi
jk XIT7 zooals de pordonnance civile voorvechters) zooals Abtvtlard, 7'/zt?v,tr.: Agni(1667)5't- depordonnanceeriminelle(1670)'') wtz.: enz. w aren zelve Fransehell oftoefden
de pordonnances sur l'administration des althanste Parjs.MontakqneenCl
tarronWa1*
en
villes (1667t1672 en 1687)'',- de pordoll- voorts de eersten, diehetjuk derschoolyel
ee
r
dhe
i
d
dur
f
de
n
nance deseaux etfOrêts(1669)'')- de r0rafwerpen. A'
let betrekklng

donnanco du commerce (1673):' - de r0r- t0t de staatkunde ging Jean Bodin in zjn
donnancedemarine(1681)''
,enz.LodetvqkXV boek rDe la république''nog veelsrerder.De
ging in dezeltde rigting voort onder de lei- hoofdman der Fralzsche wjsbegeerte en der
ding van den schranderen kanselier dtuigues- wjsbegeertein hetalgemeen inde17deeeuw
seau.V oorts had de uitgave van verzamelingen van gewjsden, pleitredenen enz. een
w eldadigen invloed Op de ontwikkeling van
het regtswezen.
Toch was in de 18de eeuw , vöör het uitbarsten der Revolutie, niet veelvooruitgang
in de regtsbedeeling te bespeuren.Naast het
Rom einsche regt deed hetgew oonteregt zich
gelden, en zelfs de Fransche regtsgeleerden
waren het niet eens over den aard van het

was AJIJ Descartes
e den m oed bezat,om
$,di
het oude spoor te verlaten en eene nieuw e
methode der wetensehap vast te stellen,v01-

gens welke hj alhal'
e waarheden uit bespiegeling des geestes a priori aieidde en zich
alzoo evenzeerverwjderde van de empiristen
als van de scholastieken.H et standpuntvan
Deseartes, hoewel dool' het onderzoek van

Iiantgewjzigd,werd datderlaterewjsgeeren.W eldra Ontstond er eene belangrjke benationale regt.Er kwam n0g bj, datadel- weging op het gebied der wjsbegeerte,z00ljken, geesteljken en stadsburgtlrs in het wel in Frankrjk alsii
lzonderheid in Nederbezit waren van vele voom-egten,eu dat ()olt land.Er traden aanhangt?rs el1tegenstanders

het Kerkeljk regt niet voorbjgezien wilde van Deseartes in llet strjdperk, en eene gewezen.Voegde zich ditlaatstenaarhçtwereld- weldige wrjving schol
zlt warmte en licht.
ljkregt,hetbezattevensdebevoegdheid,Om Men verbond de wjsbegeertemetdewis-en
ketters te vexvolgen en te Onderdruklten.In natuurkundige wetensehap?en m en gebruikte
het strafregt had men nog'
eene dubbele tor- ze a1s een wapen tegtm deaanm atîgingen der
.

tuur, eene pot
lestion pre'paratoire''om de Kerk , zooals bltlkt uit de geschriften van
z#rpt
zf4l#,Pierre
beltentenis at'te persen,en eene pouestion Lonis de la Ftvpd, Antoine .
.

prêalable'' vöôr de teregtstelling,olz1de nam en van m edepligtigen tlit te vorsehen.MTCI
begon de volksgeestzich tegeu diebarbaarschheden en tegellvelem iddtllceuw seht)instellillgen te verzetten,doch een g't'scllrittrltlesiu-

Xicold,Blaise Ttzsctzl, Gassendlen Mersenne,

terwjlM alebranclteenvoortsd(
aNt
lderlanders
Geulinz en bovenal iYpinoza de sttlllingeiz van

Destn
qrteslnq)ti
jveront:s-ik-keldel'
t.r
.
l
-c!
g()i
ldedogmatisclle rigting derCartesiaanscht)stllloolver-

ten deZtzzzlo//zcle rzkyer.Zonconveniences desdroits féodaux (1776)''werd hieven zieh H'ltè'

n0g op last van hetParlementdoorbeulshan- dereen gestreng wi
jsgeerig stelseltehuldi-

den verbrand. lntusschen werden ten tjde gen schreefvoorts FénllonzjnerRecherches
van Turyot en Neekee reeds vele gedeelteljke sur l'existence de Dieu'' en Ook Bossuetw as
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in zjnerconnaissancedeDieuetdesoi-même'' stelling:rLes nerfsjvoila toutl'homme''.Tenietafkeerig van wjsgeerigebespiegeling.In genoverdeze ontstondalsnatuurljkereactie)
de 17de eeuw ontwaakte echter reeds een

eenetheologisch-mystieke,diezichopenbaarde

geest van liytzinnnigheid,die geestigheidals in het boek: rDes erreurs et de la térité''
diepzinnigheld,zelfzuchtalslevenswjsheiden van St. Atzrfl , in ,,Le génie du Chrisoppervlakkige waarneming alsgezolzde wjs- tianisme (1802)' van Châteaubriand, - in
begeerte besc'houw de, - een geest,die zich Les soirées de St.Pétersbourg (1821)''van
sfz'e, - in de pEsquisse d'une philoOpenbaarde in de geschriften van Sàint-Erre- de A tgt

mont en den hertog dela .
/tlcAefpziccf
zlf.Het
nProjet d'
une nouvellemétaphysique(1703)''
v
an Brunet had geen invloed,doch Pierre
Bayle streed berelds in de 17de eeuw tegen
wjsgeerigeen kerkeljkestelselsen tegen de
vooroordeelen van zjne dagen.
De 18de eeuw ,bj uitnemendheid pLe siè-

sophie (1841)''en de pparolesd'un croyant''
van Lamennais,- in het s'
rraité complet de
pl,ilosophie au point de vue du catholicisme

(1840,3dlnl''vanBltchez,- indegphilosophie
desloisau pointdevuechrétien (1860)''van

Bal
ttain, - en in de rMéditations sur l'es-

sence de la religion chrétienne (1864)''van

c1e philosophique''gbnaam d,voleindigde wat G'Zzp/.
de voorgaande begonnen was. Er Ontstond
Eindeljk ontstond tusschen de uitersten
zooweleen hevig verzettegen demisbruiken van het Sensualismus en het Katholicismus
in Kerk en Staat,als eene gezindheid,om eene nieuwewjsbegeerte,nameljk hetEclecelkegodsdienstige en zedeljke Overtuiging te tismus? die 'smensohen godsdienstige en ze-

ondermjnen.De voornaamste vertegenwoor- deljke belangen erkende,dooh godsdiensten
diger van deze rigting was Voltaire,die het zedeljlkheid nietuitde openbaring,maaruit

emjirismusvan Locket0tdediepten val
zma- de rede aieidde.D ie rigting w erd het eerst
terlalismus en atheïsmus deed afdalen. De gevolgd door Blrard, T'rird,, Kératry,M asmerkwaardigste verkondiger der wjsbegeerte
van Locke was Condillac, die gevolgd werd
door Diderot en d'Alembertten deze bragten
hunne gevoelens door middel der /)EncycloPêdiol'onderhetvolk.Zj w erden niet voorgesteld als de vruchten van bezadigd en gron-

dïc,
s, Ancillon, A cizl: de W irczlenz.eiz ver.

wierfdoor Royer Collardenzjn leerling VieJpr Cousin groot gezag. op beiden had de

studiederSchotscheen Duitschewjsbegeerte
grooten invloed, en zj zochten de wjsbegeerte in Frankrjk terug te leiden t0t het

dig wjsgeerig onderzoek,maarin den schit- idealismusvan Descartes.Vooral Vietor Cpfz.sfzl
terenden mantel van fraaje vormen.In het maakte zich door zjne voorlezingen en geDSystème de la nature'' van H olbaa en in schritten overdegeschiedenisderwjsbegeerte
de geschriften Van zàaïnettrie Nverd de zede- hoogstverdiensteljk.Andere bekwamemanleer in eene zinneljkegenotsleerherschapen nen,zooals Jonfroy en Bepjamin Coz
ldflzlf,
en alle godsdienst verw orpen. Hiertegen voegden zich aan zjne zjde. Grooten 0pverzette zieh Jean J'
lcg-,
: Rl
mssea'
a en ver- gang maakten voortsin Frankrjk zoodanige
klaarde - schoon zelf alles behalve een wjsgeerigegeschriften,dieteroplossîng moesten dienen van sociale vraagstukken, zooals
toonbeeld van zedeljkheid en deugd
m et geestdrit't een oorlog op leven en dood die van Salnt-simon, (1760- 1825),I'
ourierj
aan allen,die de laaghartigheid zûo ver dre- Cabet, Proudhon enz. In den Jongsten tjd
ven. Daarom k0n zjne verbindtenis met de hebben de beoefenaars der wjsbegeerte in
Encyclopédisten nietvan duur zjn, daar hj Frankrjk zich meer dan te voren in kennis
vereenvoudiging der zeden verwjdering van Festel
d met de uitkomsten dierwetenschap
alle logen en huichelarj en een terugkeer t0t ln Duitschland, zooals 0ok bljken kan uit
een meer natuurljken toestand in de maat- dewerken van Janet,Vêra,Quinet,Renand,
schappj,degodsdienstendenStaatbedoelde. .lerzzll ïdr en anderen. Vooral ook heeft de
Hj vond steun bj Montesql
tiew,die in zjn staathmishoudkunde,z0onaauw metdewjsbeDEsprit des lois''eene critlsche beschouwing geerte verbonden, in Frankrjk uitstekende
geleverd had der verschillende staatsvormen. beoefenaars gevonden in Quesnay, T'
?
:r.pJ,
ui, Droz, .
WtUJït
ZJ,enz.- Onder
In zjn strjd tegen het materialismus werd Say,Blanq'
hi
j bjgestaan door uitstekende natuuronder- de beoefenaars der w is-en natuurktlnde m0zoekers,zboalsBonnettschrjvervanderC0n- gen Byfon en vooral Curier,schrjver van
templation de la nature (1764)''en Robinet, de rossements fossiles'' en van de rRévoludie in 1767zjne mconsidérationsphilosopho- tions du globe'', voorts Laplaee, Lanoisier,
ques de la gradation naturelle des formes de

Lacepède,Arayo,Pouillet,Poisson,Callet,La-

ande, Delambre, Cqtdomb, D'
uhamel,Navier,
l'être''uitgaf.Hj was echter niet in staat, lFa
om eenenleuwewjsgeerigeschooltestichten, ye,Lererrier enz.niet worden vergeten.
zoodat die van Condillae w eder bloeide in

Cabanis,Destuttde Tracy (schrjvervanpE1éments d'
idéologie''),Volney (deschrjvervan
de vèrmaarde pRuines''
))Laromiggdêre, GarcJ, lroussais, en Azaâu, die een nsystème
universeldelaphilosophie(1810- 1812,8dlnl''
leverde Ook de bjval, dien de schedelleer
van Gall ill Frankrjk genoot,ontsproot uit

De Fransa e JJIIJ heett zich ontwikkeld uit

hetLatjn,datdoordeRomeinschelegioenen
in Galliëwasverspreid.HetLatjn had erin

de 7de eeuw alle andere talen verdrongen,
ofschoon er bestanddeelen van deze in de
volkstaal w aren overgebleven. In dell aanvang der 9de eeuw splitste zich de taalin 2

hoofddialeden,nameljk hetZuid-Fransch ofde

hare overeenstemming met de sensualistische nLangued'oc''enhetNoord-Fransch ot'derLan-

0ilot.d,0ui??,zooalswj reedsinonsvel.
wjsbegeerte,door Cabanis uitgedrukt in de gued.

FRANXRIJK.
slag der Fransehe letterkunde hebben opgemerkt.LangzamexhantlwerdhetZuid-Fransche
dialed doorhetNool'
d-l?l'
.
ans(!heovervlellgeld,
zoodatditlaatste zich onderI'ransI t0talge-
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om zjne stukken op te voeren, waren de

eersten die zich metden naam van eomldiens
bestempelden elz dool-dellprikkelder nieuw-

heid grootentoeloop kregen.Dejverzuchtige
meeneschrjftaalverhiefendoorallebestshaatk
le vertoonel'sderpassie-spelenhandhaafdenechter
Franschen gesproken werd. Doeh 00k het hunne privilegiën, en de schouwburg der
Noord-Fransch verdeelde zich in verschillende comédiens werd gesloten. Daarentegen onttongvallen, geljk er ook thans nog in me- vingen de passie-tooneelisten in 1543 van de

nigtein Frankrjkbestaan.HetFranschwordt zjde van het H0fhetbevel,om nietlanger
voorts gesproken in een grootdeelvanBelgië, mysteriën,maar gepaste wereldljke stukken
Duitschland (Elzas-Lotharingeu) en Zwitser- O1)te vot
aren.Nu vol
zden zj getln bjvalmeer,
land, alsmede in de Fransche bezittingen i1z maarschil
ttel zie'
h il1hetgeval,daarzj luet
de overigewerelddeelen,terwjl(tttzetaalde de verzekering,datllet opvotll-()llvan wereldjlte sttlkken Onvoegzaam was vool' huune
geliefkoosde taal der vorsteljke lloven ()n li
tevens eene soortvan w erpldtaalgew orden is, geesteljke broedersellap, hun srhouwburg te
wier kennis nietvreem d m ag w ezen aan den. Parjs aan de ttonlédiells verhtluxden.Deze

gene,diein onze dagen aanspraak wilmaken begonnen nu in 1548 in het Hôtelde Bourop den naam van ontwikkeld en beschaafd.
gogne te spelen,en op deze wjze ontstond
De oud-Fransche taalverschilt t0taan het het Théâtre Françai
s.Niet lang daarna 4af
einde der 15de 00uW aanmerkeljlt Vall de eerl ltaliaansch tooheelgezelschap voorstelllnhedendaagsche schrjftaal,zoodatzj eene0p- gen in het HôteldeBourbon.Voorts kwamen
zettdljke beoefening vereise,
ht.'
renti
jdevan erkerlnistenten,en eene van dezeveranderde
'tre du Marais, hetwelk metdat
Inrans 1 w erd de schrji
taalaan regels j'
e- in het rrhêâ
bonden,en de taalder bestrhaving begonzleh der e'
oméditt
ns wedjverde.Eindeljk verscheen
aanmerkeljk te Onderscheiden van hetvolks- ook Molière te Parjs en vond erweldra zoo
dialeet. De Italiaansche en Spaanstt
he letter- groote ondersteuning bj het llot' dat men
kunde deed voorts haren invloed gelden,tot- heln een gedeelte van het Palais Royal indat eilldeljk in deeeuw van Lodet
rqk XITr rtlimde ten belloevt) zjuer voorstellingen.Na
de Fxansehe taal in vaste vorm en w erd ge- zjn dood (1673)wel'den dezeeenigen tjdgedrongen,die t0tnu t0e alle w isselingen heb. schorst, terwjl zjn tooneelgezelsehap zieh
ben getrotseerd.D e eerste Fransche spraak- vervolgensvereenigdemetdatvan hetThéâtre

kunst!welke in Franl
trjk hetlichtzag,was du Marais.Ondel'Lodeml;k AfV ontving het
'tre Français
eene ln het Latjn gesehrevel
ze van Jaegues tooneelgezelsehap Van het Théâ
llzllpi.s, getiteld pSylvii in linguam Gallicam

.

isagoge (1531)''.Hj werd dool*anderellgevolgd, m aar vooral Robert en H enri.A'/'
Jezdz?d
leverden grondige w erken Over de Fransehe
taal.H et boek van Vanyelas rRemarques sur

la langue Française (1647)'9was eene inleiding totdetaalkundige werken derAcadémie.
Voorts heet't m en spraakkunsten van PAIM ,

de Port-Royal (1660)''
,

van De JIGJ/Jt
/,

in het Hôtel de Bourgogne den naam van
Troupe royale''@Genoemde Ttaliaanschetroep
koll zich te Parjs lliet staallde holzden,en
een tweede evenlllin. Beter ging het met
eenderden,dieilt1680,toenzit!hdebeideFranstthe tooneelgezelsehappen iu hetPalaisRoyal
t0t het Théâtre Français vereenigden, het
Hôtel de Bourgogne betrok. Dit droeg nu
den naam van rrhéâtre Italien. Het werd

van Gevault-bulûrier,van Landais,van %e- OnderLodewî
jkXITrwegenseenebeleediging,
scherelle, van Poitevin, van Bonifacej enz. madame de M alntenon aangedaan, gesloten,
Het eerste Fransche woordenboek (.DIdi0nnaire Français-Latin'' 1539)isafkomstig van
Robert -F;
'
/2:nz
?:, en werd bj herllaling uitgegeven. Andere woordenboeken zjll die van
Riehelet (1680)t Fk'
r:/'
Jère ('sHage, 1690),
welk laatste door de Jezuïeten op nieuw is
uitgegeven ûnder den titelvallrDitstionnaire

en door den Regent w eder geopend,w aarna
de tooneelisten zich nLa troupe Italienne de
S0n Altesse le ducd'orléans''noemden.Sedert

1678 bestond de Opm-a comique,en daar de
geestigste mannen er vûor w erkten, verhief

zj zieh weldra t0t c
lenzelfden rang a1s de
overige sehouwbtlrgen. De opera seria w erd

de Tl-évoux (1704 en laterl'',en eindeljk de er bekend door een gezelschap Ttaliaansche
Dictionnaire(14)l'AeadémieFrançaise(1694)'' Opera-zangers,dool'eardinaalM azarln - gedai in 1835 eene 6de uitgave beleeftie?later ljk wj vxoeger reeds vermeld hebben - in
met supplementen is voorzien, en als ye- 1646naarPartjsontboden.DaarnastichttePerzaghebbend wordt aangemerkt.Onder de dlc- r'
ln de groote Fransche Opera in 1669.
De dramatische kunstin Frankrjk bepaalt
tionnaires van den laatsten tjd is vot
lrzeker
die van Izittrtl (1863 en vervolgens) de be- zich nagenoeg uitsluitend t0tParjs.Alleontlangrjkste. Van delzzelttlen schrjvûr btastaat iuikende kunstenaars trekken derwaarts, en
eene uitm tlntende rllistoire de la langtleFran- dageljkszjn erttlsschende20en30schouwburgen geopend. Men verdeelt hen in groote
çaise (1863,2 dln)''.
Het I'
ransehe tooneel hield, geljk overal, en kleiue.Tjdenshetlaatste Keizerrjk drûegeljken tred met de ontwikkeling derdrama- gen de eersten deu naam van Théâtres impetische ditthtkunst. Den gang van deze laatste riaux en werden metbolangrgke geldsommen
hebben wj voorgesteld in de beknopte be ondersteund. De kltline? van welke somm ige
sehrjving der Fransehe lta
tterkunde.Deleden niet kleiner zjn dan d(!grof
lte,zjlz parti-

eener vereeniging,die ziph in hetmidden der (tuliere ondernoluingttn, die niet zelden ban16de eeuw verbond met (lelz dichter Jodelle, kroetgaan.Degtlheele Ontvalzgstderschouw-
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b
urqen te Parjs bedraagtJaarliiks 12tc/t15 neel is aan eigen reglementen gebonden en
m illloen francs, en een tiende daarvan ver- staat onder het opzigtvan een regéringscor:valt aan de algemeene armen. Ieder jaar missaris.- Eindeljk noemen AvjhetOdlon,
worden gemiddeld 180 nieuwe sttlkken 0p- da't op een plein nabtbhet Luxembourg vergevoerd,maar daarvan bljft geen derde Op rjsten een derfkaaisteschouwbtlrgen is.
het repertoire.Eindeljk merken wj nog op, Op deze 5 schcuwburgen van den hoogsten
dat voor de geldeljke belangen dertooneel- rang volgt cen aantal van den t#ieeden en
dichters goed gezorgd is.

derden. Daartoe behooren het Gymnase #rl-

Men vindtteParjsdevolgendebelangrjke mathueOp hetboulevard Bonne-Notwelle,schouwburgen: De groote opera of de Acadé- het Vanderille Op het Beursplein,- de Va:op hetboulevard Montmartre,- en het
mie demusique,t0t vôôr weinig tjd in de rïJ/J.
straat Lepelletier. Me/l bollwde het,toen de

Tl
tlâtre #44Palais-Royal,waar deopgevoerde

fraajeOpera-schouwburg indestraatRichelieu stukken zich dool- geestigheid onderscheiden

in 1820 na het vormoorden van den hertog en vooraldienen om den lachlustop te wekvan Wdrri gesloten werd. Het is slechtseen ken.Deschouwburgvan dePorteSlof-ecefil,
voorloopig gebouw geweest, van hout opge- het Tl
tlatrec-ùkz
l
xd-ctl
zzë'
/
::en de Gt
dtlgeven
vooraldrama'senmelodrama'
s.00k hierzjn
t
r
o
kke
n,
t
e
r
wjl
me
n
i
n
1
8
6
0
0
y
h
e
t
Bo
ul
e
vard desCapucines eenallerprachtlgstenopera- costumes en decoratiesverwonderljk schoon.
sehouwburg is begonnen te botlwen, die Vo0r Opera's en Operettes heeftmen n0g het
althans 50 millioen franc: gekostheeft,maar Tl
téâtre Jt
?
/rïç'
lld en de Bolt
fesTtzridcez.,
:,-

00k alweer gedeelteljk doorbrand vernield terwjldeIhliest
f'
rc-tzfkf
xe.
s,deDllassements
is,doch wederin gereedheid komt.Hierwor- cpvl
kMe.
st hct Tlténtre Wct
zf
zvltxrcF
zi.
:,de F'
Mden in het Fransch groote opera's en niet nambltles,hetPetitZczzcd en het Tltéâtre#:1
m inder groote balletten gegeven.M eerpracht, Imxembourq kleine volksschouwburgen zjn,
weelde en sierltjkheid, dan hier in perso- w aar veelal koddige en vaak minderkeurige
neel, costumes en decoratief heerschen, zal
m en elders te vergeefs zoeken. H et orkest
bestaat uit 60- 80 uitstekende kunstenaarsspecialiteiten voor hcnne instrumenten.Er is

stukken ten tooneele worden gebragt.Eindeljk heeft m0n er 4 cirques (l
tunstrjdersschouwburgen), nameltjk de Q'
ll'
glte aan de
Place du Châtelet!de Cirk'
ae de J'ï-w/rl/rïc:

eene afzonderljke Opleidingsschoolvool-jonge indeChampsElyse'es,denruimenHI
spodrôme
lieden aan verbonden. Aan de groote opera (00k door brand vernield)nabj den Arc de

hebben Kreutzer,M élt'
ttl,Gossee, Grllvy,Le- l'Etoile,en de Arènesz3t
zlït-cld'
:,nietvervan
w eltr, Clternbini, Jzpts.sïzdi, M eyerbeer en Ha- het station van den spoorw eg naar Lyon.
.
leny uitstekende compositiesgeleverd.En van
W j hebben'0ns bj demededeelingen van
degenen, die er ill de zangkunst hebben bjzonderheden Omtrent Frankrjk z0o veel
geschitterd, noemen wj: Gl
ûmard, M ail- mogeljk op beknoptheid toegelegd, maar
Jcrts, Dogmssras en Stoltz,- alsm ede Gar- tevens m et opzet vele nam en genoem d,z00rcf, Lais, Nourrit en Dnprez, - terwjl dat de lezer zich in de gelegenheid bevindt,
er Vestris en Gardel, TtwDoêzien Fanny .A7.ç- om de afzonderljke artikels op te slaan,die
ler als dansers en danseressen hebben uitge- Yvj in dit Yverk aan de daardooraangeT7ezen

blonken. - Daarna vermelden wj de Itali- personen hebben gewjd.
aansa e 0.pe$*
Frans.Onder dezen naam vermelden wj:
G in de Salle-ventadour op het
evenzoo genoemde plein. Hier verschjnt de
Ttcee Appzzl.
çcl-.
fli/dcâ.
d Xeoers,nameljk:
aristocratie. H et Orkestw ordt beschouwd als
I'
rans .
f'
,(1745- 1765),oolt I'
rans s/e
.
pAcI
het meest volmaakte in zjne soort.lHetger- genaamd.Hj werd geboren den 8sten Decemsoneel, m et de eerste rollen belast, aatnlets
te wenschen over. - Voorts heeft men de
Opera cp-ïgfz:, de m eest nationale,die zich
in de straat Favartbevindt en slechts kleine
opera's geeft.Uitstekende componisten hebben

ber 1708, was de oudste zoon van Leopold,
hertog van Lotharingen, begaf zich in 1723
naar W eenen,en werd beleend met het Sile-

zischehertogdom Teschen.Naden dood zjns
vadersaanvaardde hj de regéring vanLothavoor dezen schouwburg gewerkt,en van hen ringen,hetwolk hj in 1735tegen hetbestuur
noemen wj:Isonard,.
/e'
r/pz?, Grêlry,M on- Over hetgroothertogdom Toscane aan Stanis.
skz?
!/,Daleyrac,Boieldieu,Anberen Adam.- ltz'lf.s Leszczynskit den schoonvader van LodeDaarna komen wj tOthet ThlâtreFvtrz?çci,
:, '
?
.
t
l# XV, afstond, na wiens overljden het
den voornaamsten schouwburg voor hetblj- voor altjd met Frankrjk z0u worden veren treurspel.Van zjn ontstaan hebben wj eeni
gd.In 1736trad hj in hethuweljk met
vroegergesproken;het ontving door de stuk- M aro F/lerdt
sïtx, eene dochter van keizer
ken van a'Hblière, Corneille en Radne 00n Karel FT en werddaarnarjksveldmaarschalk
grooten roem en werd bepaaldeljk de na- en generalissim us van het leger.In het v0l-

tionale schouwburg van geheel Frankrjk. gende Jaar overleed G'
ioranni Gcdfojde laatDââr speelden Lekain,Bqron,X PJJ,Larire,
.#c
zJ1/e Talma,a
Y onrose enz.,- voorts de
dam es Clairon, .llzfpletîlïl, Contat, Eleury,
k aucoltrt, Ducltesnois, G:oqçd.v,M ars,Racltel
en anderen. Sedert de groote Omwenteling
geefl m en er allerlei soort van stukken,doorgaans elken avond een treurspelen een

ste groothertog van Toscane uit hetHuis der

Medici, en Frans werd zjn Opvolger.In
1738 voerde hj met zjn broederXarelhet
bevol over het Oostenrjksche leger, dat in
Hongarje tegen de Turken moest strjden.
Na den dood van Karel VI (1740)verklaarde
zjne gemalin hem t0t mederegent over de
bljspelj00k weltweebljspelen.Hetperso- Oostenrjksche landen, en na den dood Van

FRANS.

KarelT''
ffwerdhj den 4den october1745te
Frankfbrt t0t Roomsch-Dt
litsch Keizer gekroond. Irtusschen liet hj de zorgveorde
aangelegenheden van Duitschland over aan
zjne gemalinq hj zelfwaakte slechts vool-
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nieuw van oostenrjk 2000 o geogr.mj1met

4 millioen inwoners, doch scheen door het

huweljk van den overwinnaarmetzjneOud-

ste dochter M aria Loltiza den w eg te banen
tOt eene duurzame vriendschapsverbindtenis
de vermeerdering van zjnbjzondervermogen, der beide Staten.In Mei1812 vereenigdezich
waarin hl
jOngemeenslaagde.Tevenswashj Frans m et Napoleon, na een onderhoud te
weldadig,verwierfdoorzjnewelwillendheid D resden,t0t een veldtogttegen Rusland. Na

de toegenegenheid zjner onderdanep,en be- den noodlottigen afloop van dezen bleefhj
vorderde ktlnst en wetenschap,handel en nj- aanvankeljk neutraal,maar nam vervolgens
verheid.Hj overleed teInnsbriick den 18den (12 Augustus 1813) Op nietlw deelaan eene
Augustus 1765.
coalitietegen Frankrjk.Zelfwoondehj den
Frans f.
I, (1792- 1806), of Josepl
t Karl oorlog bj en zag zich na den Vrede van
Frlpz,tevens Frans I a1s keizer van oosten- Paxjs en een afzonderljk verdrag metBejerjk (1806-1835).Hj werd geboren teFl0- ren in het bezitvan grooter grondgebied dan
rence den lzden Februarj 1761 en wasde zjne voorvaderen ooit hadden bestuurd, en
zoon van keizer Leopold 11 en van M aria

regeerde - behalve godurende eenopstandin

rt
lk4izl,(eene dochtervan KamelIII,koning Lombardje(1821),diespoediggedemptwerdvan Spanje). Hj olltving zjne eerste Opvoe- t0t aan zjn dood (2 Maart1835)rustig over
ding te Florence, m aar begat'zich in 1784 zjne uitgestrektelanden.llj maaktezichbenaar Mreenen, Om er zich onder de leiding mind doorzjneeenvoudigheid en vriendeljkvan zjn oom Josepk 11 te ontwikkelen.Op heid,maar was tevens door zjne conservazjn 20stejaar had hj dezen op zjnekrjgs- tieve politiek in hetbinnen-en buitenland,en
.

togten tegen de Turken vergezeld, in 1789
het opperbevel over het leger aanvaard,en

doorhandhavingvanhetbeginselderonschend-

sloeg en den 22sten Meieene bloedige over-

M aria Theresia, prinses van Sicilië,schonk

baarheid van alle vorsteljke regten met zjn
bj hetOverljden van Jose
ph zelfshetrjksbe- minister Metternich de steun der Europésche
sttturop zich genomen t0taan de kom stvan reactie.Diepolitiek heeftechterjuistde 0mzjn vader. Nadatdezeden tl'
oonbeklommen w entelingen doen ontstaan,wiergeboortezj
en een verbond metPruissen enSaksenteyen w ilde verhoeden. Hj lleett intusschen veel
Frankrjk gesloten had,plaatste I'
ran.
vzlch bjgedragen t0t verbetoring der regtspleging
in 1794 aan het hoofd van het leger in de in Oostenrjk,terwjlhj tevenshetonderwjs
Nederlanden,waarmede bj den 26sten April en de njverheid bevorderde.Hj isviermaal
de Franschen bj Cateau en Landrecy ver- gehllwd geweest, en zjne tweede gemalin,

winning behaalde bjDoornik.Toen echterde hem 13 kinderen. Onder deze bevond zich
oorlog dool*hetkl
'jgsbeleid van Carnoteeno zjn opvolgerFerdinand 1.
Ongunstige wending nam , keerde hj naar Een Keizervan Otlk
s&zvpk,a1swjnameljk
W eenen terug.De afvalligheid zjner bondge- den voorgaanden t0t de Roomsch-D tlitsche
nooten en het voorwaarts dringen der Fran- keizersrekenen,te w eten:
schen in Italië dw ongen hem ,den Vrede vall
I'
rans Jb:& FzZ Deze,geboren te W eenen
Campo-Formio (17 October 1797)te sluiten, den llden Augustus 1830,is de Oudste zoon
waarbj Dtlitschland den linkeroevervan den van aartshertog FransX tzrdlenprinsesSophie,
Ri
J-n. en Oostenrjk deNederlanden en L0m- eene dochter van M aivimiliaanjKoning van
bardje verloor.Toc,
h verbond hj zich in 1799 Bejeren. Hj werd onder het toezigt zjner
m et Rusland en Engeland tot een nietlwen moeder opgevoed doorden graafdeBombelles,
strjd tegen de Fransche Republiek en voerde bjgestaan door uitm untende leerm eesters,en
aanvankeljk een voorspoediyen 00r10g. De betoonde een ongem eenen jver in de beoetbOverwinning van Bonapamte ln Italië nood- ning der w etenschappen en vooralin het leezaakte hem echtor tOt den Vrede van Lune- ren van talen.Nadat hj in Italië onderhet
ville (9Februarj 1801),dieaanhetDuitsche opperbevel van Radetzkibljken had gegeven
rjk den geheelan linkeroevervan denRjnen Van beleid en moed,baande de atbtand van

aan Oostenrjk belangrjke offers kostte.Een
nieuwe strjd in verbond metRusland tegen
Frankrjk in 1805 eindigde metdeveldslagen
bj Ulm en bj Austerlitz,waarna hj monde1jk metNapol,
eon een wapenstilstand slooten

zi
jn 00m Ferdinand I en dieVan zjn vader

Oostenrjk opeen afstand vangrondgebiedvan
1000 (3 geogr.mjlen te staan kwam.Na de
oyrigting vanhetRjnverbondlegdeFrans,die
zlch als Frans I t0teersten erfeltjken Keizer
van Oostenrjk verklaal'
d had, de Dt
litsche

hand moest hj zlch in hetbezitstellen van
zjn grondgebied, en terwjl Ttalië bukken
moest voor het krjgsgeweld van Radetzki,
sneldede Keizernaarllongarjeengafbj de
bestorming van Raab a'
anzjn legereensehit-

den Vrede van Presburg voorbereidde, die

henl den weg t0t den troon.D en lsterkD e-

cember 1840 werd hj in hetleger te Olmi
itz
meerderjarig verklaard en aanvaarddedenvolgenden dag het bestuur over een door staat-

kundige stormen yeteisterd rjk.Gewapender-

keizerskroon neder.Tn tlen oorlog vanPruis- terend voorbeeld van stoutmoedigheid.Nahet
sen en (
Rusland tegen Frankrjk bewaardehj beteugelen van den llongaarsehen opstalld en
de Onzjdigheid.In 1809 greep hj wederom hetsluiten van den vredeinItaliëontwikkelde
naar de w apens tegen N apoleon, maar ook zich oostenrjksbuitenlandschepolitiekonder
ditmaalmeteen ongelukkig gevolg.De Vrede het ministérie Sckwaçzenbcg metongemeene

van W eenen (14 October 1809) eischte op kracht,terwjlhjdenbloeiderbinnenlandsche
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welvaartzochttebevorderen.Degrondwetvan O0k in Italië had hjtegen denKeizerenden
4Maart1849w erd opgehevenenhetvoormalige Paus te vechten. In Novem ber 1521 werden
regeerstelselgevolgd,doch zonderdeafgeschatl de Fransehen uit Xilaan verdreven, en de

temisbruiken teherstellen.Zelfbezochthjde
verschillende landen van zjnrjk,ornzichmet
deeigenaardige behoetten derinwonersbekend
te maken.Reeds inNovember1849 ging hj

slag bj Bicoca (2 April1522)maaktehunne
zaak reddeloos. Er kwam n0g bj, dat de

connetable Cltarles de.fpzlfrùtlzl,gekrenktdoor

de vervolginren derKoningin-moeder,Louize

naar Praag, in Mei 1850 naarStiermarken, rczà Savoye,ln dienst trad van den K eizer.
Kraïn en Triëst, en in September van dat W el zond Frans I in Augustus 1523 een
Jaarnaar Vorarlberg.Eenjaarlaterbegafhj nieuw leger onder admiraal Bonniret naar
zich naar Italië en vervolgensnaar Galicië,- Italië, doch het werd den 14den April 1524
voorts in 1852 nogmaals naar Italië, H0n- in den slag bj Romagnano door Lannoy,
garje,Siebenbirgen en Croatië.In den aan- onderkoning van Napels, Overwonnen. 'l'oen

vang van 1853werdhjdooreenHongaarse,
hen de keizerljke troepen daarnaeen invaldeden
sluipmoordenaargevaarljk gewond,en inden in Provenee,bragt de Koning snel een groot
herfstvan datjaarvierde hj hetverlovings- leger bjeentnoopte de vjanden t0twjken,
feest m et prinsesE loabetlt,eene dochter van

en drong in October zelfs in Italië door.Hier

M aœ,hertogvan Bejeren.00k metzjnege- sloeghj in den winterhetbelegvoorPavia,
malinbezochthjdeversehillendeKroonlanden. terwjl 10000 man Napels moesten bedreigen.
Zjn oorlog tegen de Franschen en Piémon- Doch reeds in Februarj 1525 verscheen het
tézen in 1859,eindigend metden afstand van keizerljk legervoorPaviaen leverde er een
Lombardje en den Vrede van Villa-Franca slag,w aarin het leger des Koningsvernietigd
en dien van Zurich (10 November1859),- en hj zelf gevangen genomen werd. Men
tegen Pruissen, eindigend m et den Vrede bragt hem naar Madrid, waar hj zich gevan PrM g (1866),- de invoering van eene dwongen zag, het verdrag van 14 Januarj
nieuwe grondwet (1861)t- devruchtelooze 1526 te sluiten,waarin hj zjne aanspraken
pogingen des K eizers, Om eene hervorming
van den D uitschen Bond t0t stand tebrengen

Op Napels, Milaan, Genua, Asti en op de

(1863)) - zjne maatregelen om Hongarje
t0t rust te brengen, - de toekenning van
4en naam van Oostenrqkseh-Honyaarsch,
e zz
lpnaroltieaan zjngebied(14November1868),zjn binnenlandsch besttlur metverschillende
ministériën,enz.vermeldenwjinhetgeschiedkundig gedeelte van heta'
rtikelOostenrî
jk.
TweeKoningen'
t
lt
zzlFrankrûk,nameljk:
I'
rans I (1515- 1547),geboren teCogllac
in 1494.Hj wasde zoon van Karelran OrIJSS,
S, hertog van Angoulêm e en beklom na
den dood van Lodet
cj;k XII2 als kleinzoon
van diens o0m van vadersztlde, den lsten
Januarj 1515 den troon van Frankrjk. Uit
roemzuchtdeed htjdeaanspraken zjnervoorvaderen gelden Op de hertogdomm en Genua
en Milaan, terw tJ
'lde Zwitsers dit laatste in
het bezit hadden gesteld van hertog M aœimiIïlcs Sforza.Met een aanzienljk legert'
rok
hj over de Alpen en behaalde in September

liet varen,het hertogdom Bourgondië afstond
en de belofte aoegde, 0nl met Eleonore,de

opperheersehappj van Vlaanderen en Artois
zustel'desKeizers,in hethtlweljk tetreden.
T0t aan de uitvoering dezer overeenkomst

zouden zjnejongstetweezonenalsgjzelaars
in Spanje bljven. Men wisselde dezeaan de
grenzen uittegen den vader,doch deze dacht
Onder een afkeurenswaardig voorbehoud er
geen oogenblik aan, de gestelde bepalingen

na te komen. Hj weigerde Bourgondië te

missen, onder voorwendsel, dat de Standen
het niet w ilden toestaan, en sloot met paus
Clemens VII en m0teenige Italiaansehe vorsten den 22sten Mei1526 te Cognac de rlleilige Ligue'' om perk te stellen aan de veroveringszuchtvan den Keizer.Dientengevolge
zond Frans I in 1527,nadat Rome door de

keizerljke troepen was ingenomen,een groot

legeronder den m aarschalk Lautrecnaarltalië.
De Franschen bemagtigden Genua,veroverden

1515 in de vlakten van M arignano eene schit- Pavia stormenderhand, bevrjdden den Paus
terende overwinning op de Zwitsers,zoodat en bedreigden Napels.Toch m oest deKoning,
Sforza afstand moest doen van zjn hertog- door den oorlog uitgeput,den 5den Augustus
dom. O0k (lenua onderwierp zich? en paus 1527 den Vredevan Cambray sluiten,devrtjLeo X sloot methem den vredeteBolognaen heid zjner zonen vooreeneaanzienljkesom
het concordaat van 1516. In datJaar kwam koopen, Italië ontrtlim en,de zuster des Keivoorts de vrede te Noyon totstand metKa- zers totgemalin nemen,en hem zelven bj-

rel 1 van Spanje,later Keizer KarelV.Met staan tegen zjne voormalige bondgenooten.
dezen dong Frans I bjhet overljden van D it k0n echter niet lang dtlren:en I'rans I
Keizer Maœimiliaan naarde keizerskroon.b0- m aakte een verbond m etden Paus,deProtes-

steedde grootesommen aan omkooperj,maar tantsche Vorsten en den Sultan van Turkje.

moest de vlag strjken voorzjn mededinger, Toen Sforza in 1535 gestorven was,eischte

met wien hj vervolgens een hardnekklgen hj,datde Keizerhethertogdom zot
ltoeken.
oorlog voerde. Een Fransch leger trok in nen aal: een zjner zonen,en toen KarelV
1521 over de Pyreneeën en veroverdeNavarra, dool'beloften de zaak op delange baan zocht
maaï'moest weldra terugtrekken.Tevens ont- te schuiven. viel hj plotseljk in Savoye;
brandde de oorlog aan de Noderlandschegren. waarna de Keizerin 1536 naarProvencetrok.
zen. Frans I verûverde Landrecy,Boucllain, De inval van Soliman 11 in Hongarje veren andere steden van Vlaanderen, terwjl gorzaakte eindeljk in 1538 den tienjarigen
Karel V zich meester maakte van Doornik. wapenstilstand te Nizza. Op eene reis naar
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Vlaanderen bezocht de Keizer Fxankrjk en
beloofde nogmaals aan den Koning,dat hj
een zjner zonen met Milaan z0u beleenen,
doch hj hield geen woord, zoodat Frans I
wederom naar de wapensgreep.Hj verbond
zich methertog Willem ratt01F,metDenemarken en Zweden,el1terwjleene FransohTurksche vloot onder B arbarossa de kusten
van Italië verwoestte, veroverde de hertog
van Orllans in den zomer van 1542 Luxem burg, de hertog van Vendôme Artois, en de

2:à

toen Frans 11 den 5den December 1560 over-

leed,aan zjn broeder KarelIX eenestaatsschuld van 43 m illioen tkancsen een opkom endell burgeroorlog nalatende.

Ttvee Arpzlizwev derbeide,
$'
icz
ilà?W,nameljk:
I'
rans I (Januarius Joseph),dievan 1825
t0t1830regeerde.Hj waseen zool
zvan Ferdixtö/d I en van aartshertogin M amia Carolina
eene dochter van Keizerin M aria T'
/zeredicj
werd geboren te Napels den 19den Augustus
1777 en na den dood van een Ouderen

hertog ran Cle6 Brabant.De Keizerverbond broeder de vermoedeljke troonopvolger.Hj
zich echter in 1543 met Hendrik Tzrfff,koning huw de in 1797 m etaartshertogin Clementina,
van Engelandto1u geheelFrankrjk te ver- eene dochter van Keizer Leopold f?welke
overen en bragt den hertog ran 61t/'t0t hem eene doehter (laterhertogln ran,Berri)
onderwerping. Jn Maart 1544 behaalde llet schonk, en na haren dood (t802)met Maro
Fransche leger onder den graat'ran Enyhien Isabella) eene dochter van Karel IT'r van

bj Cerisolles in Italië eene glansrjke over- Spanje, die moeder werd van een talrjk
winning. Toch kon I'rans 1 daarvan slechts
geringe vruchten plukken,daar de Keizerin

kroost. De Prins leefde,wegens de inneming
van Napels door de Fransehen,aan het H0f

Julj in Champagne viel en Hendrlk Trff.
f zjns vaders te Palermo en scheen - doch
met een talrjk leger te Calais landde.De bljkbaarom zjnemoedertegentewerken-

belegering van Boulogne verhinderde even- niet afkeerig van constitutionéle denkbeelden.

we1een snelvoortrukken naarParjs!zoodat Toen zjnemoedervan Sieiliëverwjderdwas,
Frans I tjd won, om een leger bjeen te benoemdezjn vaderhem t0talterego(plaatsbrengen en onderhandelingen aan te knoopen. vervanger) en luitenant-generaal des rjks,
Daar voortsde Keizergebrek had aan levens- en in deze betrekking schonk hj,Onderden
middelen en tevens door de Protestanten in
Duitschland bedreigd werd,kwam reeds den
18den September 1544 de Vrede van Orespy

invloed van den Britsehen admiraalBentinek,
aan de Sicilianen eene grondwet, volgens

ving,doch deed veleketterster dood brengen
en verbood in 1535 hetdrukken van boeken

stuur de toegenegenheid der ingezetenen verwierf. Toen in 1820 de revolutie te Napels

welke een Parlementbjeenkwam ;doch toen
t0t stand, waarbj de Koning al zjne aan- Bentinck in November 1813 vertrokken was,
spraken op de landen des Keizers en deze onthiefFerdinand zjllzoon aanstondsvan de
de zjne op Bourgondië lietvaren.Eerst 2 waardigheid van altereg0enOntbondhetParlejaar later eindigde de oorlog metEngeland. ment.Naderestauratievan 1815keerdedeprins
I'
ransI overleed ten gevolge zjner uitputtin- met het Hot
'naar Napels tertlg,waar hj als
gen den 3lstenMaart 1547.Hj waseen man hethoofdderCalderari(hetreactionairej'
raauw)
bes
c
houwd
we
rd. Om de Sicilianen ln toom
van een ridderljk en innemend,maar tevens
van een Onzedeljk, wispelturig en harts- tehouden,zond zjn vaderhem,navoorafhem
togteljk karakter.Onderzjne regéring werd den titel van hertog ran Ctzftzlrg'te hebben
Frankrjk eene absolute monarchie.Op zjne verleend,in 1816 a1s gouverneur weder naar
wjze bevorderde hj wetenschap t,n bescha- dateiland,waarhj dooreen welwillendbeop strafre van de galg,terwjlhtjvervolgens, uitbarstte, riep zjn vader hem derwaarts en
toen hj t0# de overtuiging kwaln, dat zjn bekleedde hem Onder den titelvan alterego
verbod onhoudbaar was,de c,ensuurinvoerde. methetregéringsbeleid.DePrinsvoegde zich

Frans 11 (1559- 1560). Deze, geboren te aan de zjde der volksbeweging,bezwoerer
Fontainebleau den 19den Januarj 1544,was den 13den Januarj eene grondwet,welke met

een zoon van H endmik 11 en Catltamina t/ï die der Spaansehe Cnrtes overeenkwam, en
M edici en beklom den troon den loden Julj zond den pûpulairen generaal Pepe naar Si1559. Reeds i11 1558 had m en den gebrekke- cilië, om aldaar het bedreigde gezag te

ljken knaap in den echt verbonden met de handhaven.Toeh bezathj alsregentnoch de
schopne M aria ,9Jvtv/, de dochter van Jaeo5'
lf.g T'r, K oning van Schotland.M aria bragt
hare bloedverwanton,de R.Katholieke hertogen 'van Gffïde!aan hetH0fen aan hethoofd
van het bewlnd. D oor hun hoogmoed en
heerschzueht gekrenltt, verbondelz zich de
Protestantsche Prinsen van den bloede met
hunne geloofsgenooten, om den Kpning llit

bekwaamheid noch den ernstigen wil, Om
de nieuwe orde van zaken duurzaam in stand

te llouden.Toen hj in 1821 dezekerheid Ontving,datdeOostenrjkersnaarNapelszouden
oprukken, om er de absolute m onarchie te

herstellen,bleet'hj werkeloos?en toen eerstgenoemden zich onder Frimontvan zjnehoofdstad hadden lneestergemaaltt,verwjderde hj

de magt der vreel
udelingen te bevrjden en zich in stilte naar Caserta en snelde vervolde Gnise's te verbannen.Deze zamenzwering gens naar Rgme,waarhj zich metzjn abkwam te Amboise t9t stand;prins LoIds de solutistiscllen vader verzoende, waarna zj
COA?#J en de la .& z?tz?4#i:,een Franseh edel- zalnen OnderdebeschermingderOostenrtiksehe
man, stondenaan haarhoot
kl,maarzj werd bajonettellhunglegtigenintogthieldeuinNain Maart 1560 ontdekt,waarop 1200 zaâmge- pels. Daarna leldde de Pl'ins een am bteloos
zworenen werden ter dood gebragt.O0k de leven:tëtdatde dood zjnsvaders(4Januarj
prins de Cozztfl zou het schavot beklim men, 1825) hem op den troon bragt. Men hoopte
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nu, op grond zjnervoormaligegevoelensdn
daden,dathj hervormingen z0u invoeren in
vrjzinnigen geest.Hj hleld zich echteraan
Oostenrjk,en verergerde degesteldheid van
zjnvaderlanddooreenslechtenonmenscheljk
bestuur.Toen deoostenrjkersallengshetland
verlieten,zochthj steun bj zjneZwitsersche
huurlingen.Zjn kamerdienaar,dienieteens

verwezen naar Turjn, waar hj echtergeen
gehoormeervond voorzjnevoorstellen.Eindeljk zond Fransden 25stenJunj zjneminis-

dachte personen waren aan de orde van den
dag. Toen in 1829 in het vlek Busco een

hoofd, onderhandelden met Garibaldi,welke
zich sedert 21 Augustus op het vaste land

begin van opstand plaats had,liet hj door
delCcrrdffpdeinwonersoverden klingjagen
of verdrjven en alle gebouwen vernielen.In
denhcrfstvan datJaardeedhj eenereisdoor
Frankrjk enhetPyreneescheschiereiland,Om
zjne meestgeliefde dochter Maria C/lrï.
s/ly
naar haren toekomstigen echtgenoot, I'erdiwcl# VII,koning van Spanje,tebegeleiden.
Vandaarbegafhj zichwedernaarFrankrjk,
waar Karel X terzjner eervelerleifeesten
verordende,welkezjnegeschoktegezondheid
geheel en al Ondermjnden.Hj overleed te
Napelsweinigemaanden nazjn terugkeerOp
den 8stenNovember1830.Hj had ; dochters
en 5 zonen en werd doorzjn oudsten zoon

des Koningrjksbevond.Degeneraalsechter
ontruimden bj de nadering van den grooten
vrjheidsheld hunne positiën en verloren het
gezag over het leger. en I'
rans 11 verliet
den 6den Februarj Onderprotestzjnehopfdstad, waar Garibaldi denzalfden dag Onder
het gejubel der menigte bil
anentrok.hoewel
de vaste yunten n0g in handen waren der
Koningsgezlnden. De Koning begafzich naar
het sterke Capua,en zjne aanhangersverzamelden er een deelder troepen,waarmede
zj eenig voordeel.
behaalden op de benden
van Garibaldi.In de hoop,da'
thj hetfeest
van zjn beschermheilige te Napels z0u kun-

ters weg,herstelde de constitutie van 1848,
verleende eene algemeene am nestie en deed

de plegtige belotle,dat hj eene vrjzinnige
staatkunde zou volgen.llj vond echtergeen
geloof.Demilitairereactie gafopenbare bljk0n lezen,verkocht de ambten,en geheime ken van haren afkeer van de grondwet,en
aanklagten benevens mishandeling van ver- de vrjzinnigeministers,metRomanoaan het

I'
erdinand 11 opgevolgd.
I'ran,sJf,eenkleinzoon vandenvoorgaanden
en een zoon van lkrdinand 11 en van prinses
Qhrhtina rJl Savoye, die veertien dagen na

nen vieren,ruktedeKoning den lstenOctober

meteeneaanzienljkeovermagttegen devrjheidsmannen te velde,doch moesthet Onderspit delven.Toen voorts Victor ZZVItZZIZIJ'Jm et

zjne Piémontézen verscheen,gafCapua den
zjne geboorte overleed.Hj aanschouwde het zden November zich Over m et 11000 m an
levenslicht op den 16den Januarj 1836,ont- Napolitanen. Nu w ierp zich de K oning m et
ving zjne opvoeding van deJezuïeten,bleef het overschotzjner manschappen in Gaëta,
van de leiding der staatsaangelegenheden ver- dateerlang door dePiémontézen van de land-

wjderd en zag zich in de schaduw gesteld zjde werd ingesloten,en vervolgensOok van
doorzjneJongerehalfbroeders,dezonenvan de zeezjde,nadat,Op aandringen van Engeaartshertogin Maria TFzerddil. Nadat hj in land,de Franschevlootzichverwjderdhad.
1859 in het huweljk was getreden metprin- De vesting werd met kracht verdedigd, maar
ses M aria'eene dochtervan hertog M aœ 'xzl moest den 13den Februarj 1861capituléren.
Bel
jeren,erfdehj kortdaarna door den dood I'
rans 11 begaf zich toen metzt
jne heldhafzjns vadersondernietzeergunstigeomstan- tige gemalin naar Rome,waar hj hetpaleis
digheden de kroon. Koning Vietor ./7-IS/ZW Farne'se betrok.Later heeft hj deze wool
adeed hem den voorslag, om zich met hem plaats metW eenen en dezevoor korten tjd
tegen Oostenrjk te vereenigen terbevrjding (1874)met Parjsverwisseld.
van Italië,doch deJongeKoning,weesdien, Twee H ertgqen van M ôdena,nameljk :
Frt-.< IV tgeboren den Gden October 1779
op raad van zjn biechtvader Gallo,van de
hand.Hj verviel t0t eene volslagene werke- en overleden den zlsten Januarj 1846. Hj
loosheid,terwjl zjn directeur van policie, w as een zoollvan aartshertog Ikrdinand rczl
Ajossa genaamd, binnen weinige maanden Oostenrî
jk (een broeder van Keizer Jozf 11
5600 personen in hechtenis liet nemen,van en Leopo
ld11)'envanM ariaWdtzïrïc:(j-1829),
w elke veletOtballingschap verwezen werden. de laatste erfdochter van het Huis Este in
Daarenboven werd het leger op 120000 man Mödena.Na den dood zjnsvaderskwam hj
gebragt,waarna decam arilla onderde leiding niet aanstonds in het bezit van zjn hertogvan 'sKoning stiefmoeder het plan Ontwierp, d0m . m aar eerst na den va1 van Napoleon.
om door een inval in 'roscane de reactie te Hj bejverde zich in 1814aanstondsdeverbevorderen.Policiedwang noch legermagtechter k0n den wankelenden troon redden. De
Sicilianen kwamen in opstand,en toen Gariàcl#i erin Mei1860 met1000 man verscheen.
maakte de revolutieer z00 snellevorderingen,

beteringen, door de Franschen aangebragt,
nietig te verklaren,de Jezuïeten in hetland
te brengen, en de censuur benevens de ge-

heimepolicie in tevoeren.In Februarj1831
brak er een Opstand uit,zoodathj devlugt
dat in hetbegin van Junj 20000 man Napo- moest nemen,doch gesteund door de oostenlitaanschetroepen heteilandverlietenenalleen rjksche wapenen keerde hj spoedig terug.

de citadélvan Messina in handçn desKonings Gestrenge vervolgingen en straFen konden
bleef. In dien toestand vroeg '
lnrans den bp- niet verhinderen, dat er al spoedig w eder
stand derGrooteMogendheden en beloofdeeene zamenzweringen plaats grepen, die de regé-

vrjzinnigegrondwet.Inzonderheidwenddehj ring geleyenheid gaven totnieuwe jruwelen.
zich t0t Napoleon Jff,doch werd door hem Belemmerlng van elke vrje beweglng onder
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hetvolk,heerschappjderJezuïeten,procèssen dat hj Napoleon II1metden naam van mge
tegen vrjheidlievende burgers en teregtstel- kroonden Robert Macaire'' bestem peld had.
lingen kenmerltten het allertretlrigst bestuur Na dien tjd toefde I'
rans V te W eenen of
van dezen Hertog.ErbestondinTtaliënaauwe- opzjnegoedereninBohemen.Hjhetl
ftgeene
ljks eenig land,waar het despotismus zoo wettige nakomelingen, zoodat m et hem het
teugelloos w oedde. Als een voorbeeldig aan- Huis Esieuitstertt.
hanqer der legitimiteit,weigerde hi
j Loltis Een H ertnq rtzozAnltalt-Dessa.,te weten:
Leopold Fzztlro Frans,geboren den loden
PhilI
ppe a1s wettigen koning van Frankrjk

te erkennen, en Ondersteunde in Spanje Augustus 1740.Hj was een zoon van prins
d0n Carlos. Hj was in 1812 gehuwd met Leopold .
rcal
ivlilït
ztzp?diendein hetbeqinvan
B eatrice, eene dochter van Vlctor .A'
zzllzdkf//, den Zevenjarigen Oorlog in hetPrulssische
koning van Sardinië? die hem een Z00n 0n leger,nam wegensde ongesteldheid van zjn
2 dochters schonlt.Van deze is de Oudste ge- oom yri
ns Dietrich,,die gedurende zjneminhuw d met den graaf rJ4 Chambol-d, en de deqjarlgheid (sedert 1751)het bewind voerde,
jongste met d0n J'
uan Carlos,den voormali- zjnOntslag,en aanvaardde,na zjnemeerdergen pretendent en delz vader van den tegen- jarigverklaring, op den zosten October 1758
woordigen.
zelfderegérinq.Om zjneonderdanen,onder
Frans T'', een zoon van den voorgaande. oorlogslasten dlep gebukt, te ondersteunen,
Hj werd geboren den lstenJunj 1819?ont- verkoehthj zjn zilveren bataalde de Ool
'logsving zjne opleiding van de Jezuïetenentrad schatting uit zjne eigene kas.Na het sluiten
in 1842 in lzethuweljk md Adelyonde,eene van den vrede deed hj eene reisdoor Europa
dochter van Lodel
vl
jk, Koning van Bejeren. en knoopte betrekkingen aan metgeleerden
11j volgde in zjn bestuurhetvoetspogrvan en kunstenaars. M et ervaring en m enschenzjn vader, en voegde zich naar de oosten- kennis verrjkt,keerde deze beschaafdeVorst
rjksehe staatkundethoewel deaanvankeljk naar zjne Staten tert
zg,trad erin 1767in
zoo vrjzinnige paus Pi'
as IX hem t0t een llethuweljk metdeschoone en ontwikkelde
meer gematigd regérïngsbeleid zocht te be- Loltize .J.fàprï?'/f: W ilhelmine'pgzlBrandenburywegen. Tegen het einde van 1847 ontving Sc/z?tzt?fenspaardegeenem oeiteom hetvoorko-

htj eene oostenrjksche bezetting in ztjne menvan zjn landtevepfraatjenendewelvaart
hoofdstad en sloot met den Keizer van 00s- deringezetenen tebevorderen,D00rzjnemedetenrjk een tractaat, waardoor deze gereg- werking werd in 1774 het Philanthropinum
tigd werd, ()m ieder Oogenblik zjne troepen gesticht,in 1785 destadsschoolte Dessau en
in Mödena te laten binnenrtlkken.Toen bj ln 1803 die te Zerbstgeheelen algereörgaden Opstand te Milaan in Maart 1848 de niseerd,en i
n 1786 een okvoedingsgesticht
Oostenrjkers de hertogdommen verlieten,ver- vo()r meiqies te Dessau en ln 1806 eene te
leende I'rans Treene algem eene amnestie en
begaf zieh naar MTeenen,waarna de burgers

Zerbstgebouwd.Voortsverreesereenekw eek-

school voor Onderwljzers, een muziekgezelvan Mödena bj meerderheid besloten, om scllap) een se,
houwbt
lrg enz.,terwjlhj kunzich btj Sardinië te voegen.Tnmiddelskeerde stenaars en geleerden van elders derwaarts
de Hertog,na de nederlaag derPiêmontêzen riep. O0k zorgde hj voor den aanleg van
op den lodenAugtlstus 1848,naarzt
jnehoofd- wegen, bruggen enz., en poogde den landstad terug, toonde zich aanvankeltjk toege- bouw te verbeteren. Niet m inder zorg bevenz, maar deed het volgendejaar het volle steedde hj aan het derde gedeelte van het
gewigt van zjn toorn Op de liberalen neder- vprstendom Anhalt-zerbst, hem in 1798 ten
dalen. De w etten werden metde m eeste ge- dcel gevallen. Alle schulden w erden er verstrengheid toegepast, en de aangeklaagden effend, dn lasten verminderd en de welvaart

dool-de half-oostenrjksche militaire regtbanken alle bjna zonderuitzonderingveroordeeld,
de strafensomtjdsdoordt
anHertog verzwaard,
en de vrjgesprokeuen toeh nOgachter degren-

a'
anmerkeljk verhoogd. Doo1
* zjn standvastig karaktex verwierf bj de toegenegenheid
van Napoleon .
J'
, en dit bewaarde zjn land
vool- groote Ongelegenheden. Tn 1807 werd
dels gellouden.Vooralw erd de strafderstok- hj 1id van den ltt
jnbond, Ontving den titel
slagen in toepassing gebragt. Bj het uitbar- van hertog,en Ovtlrleedden 9denAugustus1817.
sten van den Oorlog van 1859 trok hj ten
Frans-losef-Fjord isdenaam vaneene
strtjde tegen Napoleon I1I, dien hj nieta1s straat in de Noordpoolgew esten tusschen kaap
keizer had w illen erkennen.W apenen,kost- Franklin (730,6' N.B.),totHudsonsland bebaarheden en 80 staatkundige gevangenen lloorende, en kaap Hum boldt.In die straat
zond htl naar Mantua, en ook zelf trok hti is het sphip nGerm ania'',gevoerd door kapiderwaartsna den slag van M agenta.D eYrede tein Koldetvey en t0t de tweede D uitsche
van Villafi'anca bevestigde hem welis waar N oordpool-expeditie behoorende, den loden

in zjn hertogeljk bewind,maar h0tgeluktû Augt
lstus 1870 doorgedrongen. Zj l'ordeelt

hem niet zulks wederom te aanvaarden.O0s- zich nu en dan in verschillende arm en, en
tenrjk k0n hem nietlangerhelpen,en zjne hare Oevers dragen hier en daar steile geeigone troepen waren niet talrtjk genoeg,om bergten ter hoogte van 1300 Ned.el,alsmede
Môdena's burgers t0t onderwerping te dwin- reusachtige gletschers.
gen, vooral daar deze m et eene Overgroote
Franscini, de grondlegger der statistiek

meerderheid besloten hadden, om zich bj in Zwitserland, werd yeboren in 1796 te
Piémont te voegell.Er ltwam n0g bj,t
lat Bodio in het canton Tesslno,stuleerde op de
uit de geheime papieren des Hertogs bleek , kweekschool te Milaan,wjdde zich aan het
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onderwjs,bekleeddevan1819- 1823eeneplaats voorlezingen over de oud-en nieuw-Grieksche
aan deopenbare school,enwerdin 1826belast spraakkunst, over Grieksche oudheden en
methetbestuureenerinrigtingvanonderwjs zeden? en over een groot aantal Grieksche
te Lugano.Toen in 1829 in Tessinoaanstalten dichters en prozaschrjvers.Hj overleed den
gemaaktwerden t0therziening der grondwet, lstenDecember1851.Zjn eerstegeschriftwas
werkte hj er t0e mede door het uitgeven eene in het Grieksch opgestelde dissertatie
eener brochure, die veel opzien baarde, en over Lysias,welke hj uitgafOnder den naam
vooral door het redigéren van den rosserva- van Pkrasoles, 0ok later door hem gevoerd
tore de Caraio'',dieechter in 1830 geschorst bj het uitgeven van eene in het Nieuwwerd en Franscinieene aanklagt van poging Grieksch geschrevene Duitsche en oud-Griekt0tOpmljen op den halshaalde.Nahetvast- sche sjraakkunst.Voortsverscheen van hem
stellen der nieuwe constitutie werd hti lid eeneultgavederwerken van Lysias(1831),van den Grooten Raad en kort daarna staats- rPraktischeAnwei
sungzurErlernunydesNeusecretaris.Na dientjdwashjbjvoortluring griechischen (1832)''t- rDeutsch-Grlechisches
lid van het Opperbestuur van zjn canton. W örterbuch (1838,2 dlnl'',- rDe musicis
bevorderde erhetonderwjs,handelen njver- graecis(1840)'',- en eindeljk heefthjover
heid,werd in 1848 lid van den Zwitserschen oud-Grieksche opschriften, alsmede over de
Bondsraad, en overleed te Bern den 19den treurspelen van Aesehyl'
a veelbelangrjksin
Julj 1857alshoofd van hetdepartementvan het licht gege/en.
Binnenlandsche Zaken.Htjschreefeenensta- R obert I'
ranz, een verdiensteljk toonkuntisticaldella Svizzera (1828 en later,0ok in stenaar, geboren te Ilalle den 28sten Ju:zj
hetDuitschvertaald,2d1n)'',- eenepstatistica 1815. Eerst Op l4jarigen leeftjd zocht hj
dellaSvizzeraItaliana(1837- 1839,3dlnl'',- zonder onderwjzer zich bekend te maken
en puebersichten derBevölkertlngderSchweiz met de beginselen der muziek, en ontving
vervolgens Onderrigt van verschillende leer(1851)''.
Franz.onderdezen naam vermelden wj: meesters.Hj maaktezoodanigevorderingen,
Agnes Frclz,eeneverdiensteljkeDuitsche dat hj het voornemen opvatte,Om zich uitschrjfster.Zj werd geboren den 8stenMaart sluitend aan de muziek te wjden.Di
tn ten
1794 in het stadje Militsch in Silézië, en gevolge begafhj zich in 1835naqrDessau,
begaf zich na den vroegtjdigen dood haars Om onder de leiding van Friedriclb zgc/lz3eit/er
vaders met hare moeder naar Steinau,doch zich te oefenen in de theorie der toonkunst.
woondelaterin denabjheidvanSchweidnitz. ln 1837 keerde htl terug naar deouderljke
Een noodlottige val met een rjtuig onder- woning en bestudeerdeerdewerkenvan Baa
mjnde gexuimen tjd haregezondheid en 0p- en van andere groote meesters.Daarna begeruimdheid.Niettemin beoefendezjmetgoed paalde hj zich hoofdzakeljk bj hetcompoqevolg de dichtkunst,en haregodsdienstiye néren van liederen met eene rjke piano-bellederen en dxamatische stukken vonden ln geleiding.MTeldra werd hj organistte Halle,
den kleinen kringharerbekenden z00 grooten maar zag er zich vervolgens belastmet het
btjval,datzt
lt0tde t
litgave besloot.Nu ver- bestuur der zang-acadêmie enz.,alsmede met
schenen onderanderen:rGedichte (1826)'',- de betrekking van m uziekdirecteur der uniDParabeln (1829, 4de ultgave 1862):',- de versiteit.
roman pAngela (1827)'',- en rvolkssagen
Franzén (Frans Michaël),een uitstekend
(1830):'
.Allengswjdde zjJharen tjdaan de Zw eedsch dichter en kanselredenaar,geboren
opvoeding van meisjesuitden geringen stand, te Uleaborg in Finland den gden Februarj
en schreefdien ten gevolge:pBuch fiirK inder 1772, studeerde te Ab0,en w erd er in 1792
(1840 6 dlnl'',in 1850 versehenen onder den docent.D00r een gedicht op graaf Creutzvem
titel van pBuch der Jugend'', rlfinderlust wierf hj grooten lot', vooral oOk omdat het
(1841)'' - en rMein Vermëehtnisz an die niet leed aan de gezwollenheid, w elke toen
Jugend (1844)7'. Zj overleed den 13den Mei algemeen in zwang was.In de jaren 1795 en
1843,en haar oLiterarische Nachlasz (1844- 1796 deed htj eene reis door Denemal'
ken,
1845, 4 d1n)''is uitgegeven door J'
alle '
t
lt
ll Duitschlalld,Nederland,Frankrjk en EngeGroszmann.
land. Gedurende zjne atWezigheid werd hj
Johannes Frcgzz, een uitstekend beoefenaar benoemd t0t bibliotheearis te Ab0 en 2jaar
derGriekschetaal.HjwerdgebnrenteNiirn- daarna t0t hoogleeraar in (1e geschiedenis der
berg den 3den Julj 1804,vestigde zich in lefterkunde,welkehj 2jaarlatermetdege1830 te M iinchen als privaat-docent en ver- schiedenis der zedeleerverwisselde.TOen Fingezelde in 1832 koning Otto naar Grieken land aan Rusland Onderworpen werd, begaf

land, waar hj t0t aan het einde van 1834 hj zich naarZweden,werd erin 1810 godsde betrekking bekleedde van ehef van het dienstleeraar te Kumla in de nabjheid van
bureau voor vertalingen. Van 1834 t0t 1838

ol.
ebl'
o, in 1825 te Stokholm ,en zag zich in

vertoefde hj teRome,alwaarhj zich bezig 1831 benoem d t0t bissohop van Hörnösand.
hield met het Onderzoek der handschritten Hier Overleed hj den 14den Augustus 1847.
van Grieksche toonkunstenaars,en begafzich Sedert 1808 was hj lid der Zweedsche Aca-

in 1839 naar Berljn, om de leiding der uit- dém ie, werd er in 182:1m ethet secretariaat
gave van het rcorpus inscriptionum graeca- belast en kort daarna t0t historiograafaangerum '' op zich te nem en.Daarenboven werd steld.Zjne gedichten onderscheiden zich door
htj er in 1840 buitengewoon en in 1846 ge- eenvoudigheid, bevalligheid en ongem eene
w oon hoogleeraaraan de universiteit,en hield zoetvleejendheid.Zj zjn bjeenverzameld on-
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der den titelvan rskaldestykken (1824- 1861,
; dlnl''Afzonderljk vermelden wj:,COlumbusellerAmerikasupptsckt(1831,dl1)'',een
gedicht, rOm Svenska drottningar(1823)':,
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onderseheidt zich door een diep ingesneden
4-deeligen kelk 0n 00ne evenzoo gevormde
bloemkroon,wier slippen in het middenvoor-

zien zjn van een behaard honignapje,door4

een historisch verhaal, - rlulie de Saint- meeldraden en eene éênhokkige zaaddoos.De
Julien,eller frihetsbilder (1825)''
, rFö1*tàt- meest-bekende soort is F. WalteriA ïcA.(F.
tiga och rika (1833)'', pRabulisten och caroliniana W @lt.),een tweejarig kruid,dat
landtpresten(1840)''
) enrselmaOchFanny'') op moerassigeplaatsen in Virginia enCarolina
eene reeks van gedi
chtcn.Van zi
jne 1)r0Z3,
- groeit en 1 tot Q Ned.elhoog wordt.Deworse?-i ()t'Amerikaansolte Cpîfzzzll/
werken worden rMinnesteckningar (1848-- tel,Radiz Frlt
1860)'9levensbeschrjvingenvanmerkwaardige genaamd, behoort in Npord-Am erika t0t de
Zweedsehe mannen behelzende,
rpredik- braking-en stoelgangbevorderendl:middelen.

Frasers-rivier (De) is de voornaamste
ningar (1841- 184515dln)''
, en rströdda
rivier van BritscthColum biain NoordAm erika.
Predikningar (1852),zeel.g(lyt
lemt
y
t.
Franzensbad,0ok Mqerbrnnnenenwtagens Zj ontspringt in het Rotsgebergte tusschen
denabjheid van hetdorp Schlada ook Seltla- 55 en 5GON.B.,ontvangtde Thompson,wordt
#J,ô'
r SvMerlin.g genaamd, eene beroemde B0- bj fOrt,Hopebevaarbaaren stortzich uitin
heemsche badplaats, ligt een uur gaans ten de Stille Zee tegenpverhetzuideljk uiteinde
noorden van Eger aan den Saksischen staats- van Van Couvers-eiland bj de grenzen der
spoorweg en is in 1793 eenebadplaatsgew or- Vereenigde Staten. Zj heet eene lengte van
den.Deze telt reeds 80 gebouw en,van welke 160geogr.mjl,en in harebeddingheeftmen
onderscheidene zeer groot et.t0t ontvangst in 1857qoud ontdekt.
Frasslne(De)0t
'Frassene,eenerivierin
van badgasten ingerlgt zjn.Behalve eene
fraaje colonnade ttlsschen de Salz- en de de Italiaansche provintlie Vicenza,ontspringt
'W iesen-bron,heeft men 01*eene ruime bad- ten westen van Recparo aan de grenzen van
zaal,benevens een aan de stad Eger toebe- '
lAyrol, draagt aanvankeljk deu naam van
hoorend park,waarzieh dageljksdesnamid. Agnn, daarna dien van Gua en wordt onder
dags het orkest laat hooren,on 3 badhuizen, ditln van Frassine btj Cologna bevaarbaar.
van w elke vooral het nieuw e van dr. Cartel- Hier verandert zj hare zuideljke rigting in
DJ'
r'Juitmuntend is ingerigt.Behalve de Fran- eene zuidoosteljke en stroomthiermedl
:voort
zensbron heeft men er de Louise-bron, de t0t aan Montagnana, vanwaar zj zich oostreeds vermelde Salz- en de Aviesen-bron,de

waartsvoortspoedt,deprovinciePaduabereikt,

Gasbron (Polterqtlelles, deminerale modder- bj Este de Bisato Opneemt en het kanaal
en veenbaden en de Neuqut?lle, alle alka- Brancaglia van watervoorziet.Bj Este verlisch-zoute jzerbronnen,me'uitzonderingvar
n deelt zI'j zich in 2 armen;de eene heethet
de Salzbron, eene alkalistth-zoute ztlre bron.
De temperatuur dier wateren is rtlim 11OC.
Sommige worden alleen voor baden, a'
ndere
ook om te drinken gebezigd.Hunne werking
is zacht oplossend,zuiverend en versterkend,
weshalve velen,dieaanonderbuiksverstopping

KanaalSt.Catarina en loopt naar de P0,en
het andere hetEste-kanaalen vereenigt zich
bj Bataglia m ethetCagnola-kanaal.Beneden
Lonigo en Cologna draagt zj den naam van
Fiume-Nuovo.

Fraterhuizen is de naam dergebouwen,

oi'aan verslapping ljden,erbeterschap vin- waarin w eleer de leden van de rBroedersohap
den.De Egerbron wasroeds in de 16deeeuw des gcmeenen levens'',gesticht in 1376 door
beltend,en haar geneeskrachtig waterw ordt Geert Groote (zie aldaar),hunverbljfhielden.
*
#
iaarljks bt
j honderdduizende kruiken ver- Het aanta'l ditàr inrigtingen i1l Nederland,
zonden.
Duitschland, Ttalië en Portugal bedroeg in
Frascati, een stadje met 6000 inwoners, 1430 reetls 45, en 30 jaren later 130.Toen
in den voormaligen Kerkeljken Staat (Co- laterdebroederschap in vervalgeraakte,zjn
marca diRoma),ligtaan de helling van het ook de tkaterhuizen verdwenen.
Albaanstthe gebergte, niet ver van de botlw Fraticelli,zie Franoiseanen.
vallen van hetOudeTusculum .H etisberoemd
Frauenburg, merltwaardig a1s de zetel

wegens ztjne bekoorljke ligging en ztjn aanvan Rome en voor vreemdelingen een heerljk
zomerverbljf Oplevert. Reeds in de 16de en
17de eeuw werden in hare nabjheid prachtige
genaam klimaat,zoodat hetvool-deinwoners

van den bisschop van Ermeland,iseen stadje

met nog geen 3000 inwoners in het OostPruissische regéringsdistrict K isnigsbexg en 9

geogr. mjl ten zuidwesten van de stad van

dien naam,voortsnietvervan Braunsber.g,aan
laffen aan den m ond derBaude
buitenplaatsen gebotlwd, zooals de Villa-pic- het Frische lcolom ini, de Villa.A ldobrandini, de Villa- gelegen,beziteene bisschoppeljkehoofdkerk,
Ruënella,de Villa-Bracciano,de Villa-conti, die,op eene hoogte verrjzend en met6t0-

de Villa-Mondragone (met 1
$74 ramen,niet rens vel-sierd,metdebjgebpuwen eene soort

ver van hetdoor P a'ltl,
lt.
% Trgestichte Cam al- van vesting vormt,w elke dool.zware muren
dulenser klooster),enz.O0k vindtme'
.
4niet Omgeven is. In de rtlime kerk vindtmen er
ver van daar de abtdj Grotta-Ferrata,in de llet praalgrafvan Copérttlens.Achter de kerk
lode eeuw gebouwd door monniken,die door verheft zich het bisschoppeljk paleis,en in
de Saracenen va,
n Sicilië waren verdreven, zi.jn omtrek Z@
I
t
.
@
JR 1
@T1tuinen 0n boom gaarden
met0ud m ozaïekw erk ehuitm untendefkesco's. de woningen der dom heeren gebouw d.Totde
Frasera W alt.is de naam van (
aellplan- merkwaardigheden der stad behoortde voortengeslacht uit de tàm ilie der Gentianeën.Het malige watertoren van bovengemelden sterre-
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kundige, die aan Lodeyjk XIV t0t modèl verbond met Dehopenhalter.Reeds vroegerhad
gtrekte bj den aanleg de? beroemdewater- hj deaandachtop dewjsbegeertevanlaatstwerken van Marly.Frauenburg isin 1297door genoemde zoeken te veytigen,doch nu werd
Hederia T,bisschop van Ermeland,gesticht. hj daarvan een jverig verkondiger.Nadathj
Frauenfeld, de hoofdstad van het Zwit- zich in 1848 wederteBerljn gevestigd had,
sersche canton Thurgau, ligt ongeveer 400 schreefhj:rueber daswahreVerh:ltnisz der
Ned. el boven de oppervlaltte der zee aan Vernunft zur offenbarung (1848)''en rBriefe
schePhilosophie(1854)''
,
de Murg en aan den spoorweg,5 geogr.mj1 iiberdieSchopenhauer'
ten noordoosten van Ziirich tusschen botlw -

-

daarna,rueber die Naturwissenschaft in

en weilanden en wjngaarden. Er ligt een ihrem Einiusz aufPoesie,M oralund Philooude, m t't klimop begroeide btzrgt en een sophie(1855)'':- rllerMaterialismus(1856),',',
ibernattlrlicheReligion(1858),
0ud,opgeheven Capucjner klooster.Erzjn -- en gBriefel
Om streeks 4000 inwoners. Den 25sten M ei
terwjlhj na den dood van Schopenhauer
1799hadin harenabjheideenbloediggevecht zich metde uitgave van diensnagelatenegeplaats tusschen de Oostenrtiksche en Fransche schriften belastte en zelfwerken ln het licht
troepen,waarbj generaal Weber,deaanvoer- gaf,welke op dienswjsbegeertebetrekking
der der Zwitsers,den heldendood stierf.
hebben.Zjnboek rueber dievierfacheW iirFrauenlob isdebjnaam ,dien demeester- zel des Satzes v0m zureichenden Grunde''
zanger H einriclt r0zl -M'
ei.
îzen droeg, w elligt
wegens den lof, door hem aan de vrouwen

werd in 1864 voor de derde m aalgedrukt.

Fraunhofer (Joseph von), een uitste-

ge,
t
oegezwaaid,of wegens zjn lofkangaa,
n de kend Duitsch natuur- en w erktuigkundi
Hellige Maagd,- ofvolgens anderen,Omdat geboren te Straubing den 6den Maal'
t 1787,
hj in zjn lied,waarmedeh!jmetReyenbogen werd door zijn vader,een glazenmaker,voor
om den voorrang sïreed,aan hetwOord Frtw hetzel
fdebeérjfbestemd,doc.
hkwam,naden

de vocrkeur gafboven hetwoord W eib.Hj vroegen dood zjner ouders,als leerling bj
werd geboren in 1260 en was aan de Zuid- den spiegelfabrikant en glassljper W eleltselen Noord-Duitsche vorstenhoven zeer gezien. ùer-t
/dr te Mi
inchen.Toen hj doorhetilzstorLater vesti
yde hj zich te Mainz,waar hj ten van diens woning Onder het puin bedoleene vereenlging van dichterstot stand bragt ven en zwaar gewond werd,ontving hj na
en in 1318 overleed.M envermeldt,datvrouw en

zijne herstelling van Maœimiliaan Jbyd'Fz,
é

ztjn 1jk naar de domkerk hebben gedragen. oning van Bejeren, 18 dLlcaten.Daarvoor
Zjnegrafzerk,diein 1744 vernield werd,is kochthj eenemachine om glaste sljpen en

in 1842 vervangen dooreen gedenkteeken van hield zich bezig met het vervaardigen van
den beroemden'
beeldhouwerSchwanthaler.H0e- optischeglazen enmethetsljpenvansteenen.

wel gevoel en rtjkdom van denkbeelden in Voorts las hj met jver zoodanige werken,
zjne gedichten nietontbrcken,worden deze die over wiskunde en optica handelden,en
ontsierd door gewrongene w oordvoegingen en
door eene opstapeling van geleerdheid, die
aanleiding gaf tOt hetvermoedel!van lateren

maakte zich bekend m et de w etten van de

breking der lichtstralen.In 1806 werd hj
directeur voor het werktuigkundig gedeelte

tjd, dat hj doctor in de godgeleerdheid ge- aan het instituut,door Josepk ron T-//zt:c/zz3diw eest is. D ie gedichten zpn onder anderen

uitgegeven door Ettmûller (1842).
Prauenstkdt (Christian Martin Julius),
een Duitsch wjsgeer,geboren te Bojanowo
den 17den April 1813, studeerde te Berljn
eerstin de godgeleerdheid en laterin dewjsbegeerte.N0g vöör zjne promotie deed htjde
verhandelingen pDie Freiheit des Menschen
und die PersönlichkeitGottes(1838)''en pDie

dertG:ocç von .z?ylcA6zz?lceA en Josepk .zibd??/zdrz
in 1801 te M iinchen gesticht, en bragt in
1809 m et de beide eersten te Benedictbeuern
het beroemd optisch instituut totstand,het-

welk later door Irannltofer en UtzschneLder,
en n0g laterdoor Fraunhgfer alleen besttlurd
en toen naar Miinchen verplaatstw erd.Hier
werd hj lid van de Académie van Mreten-

schappen en conservator van haar physisch
Menschwerdung Gottesnach ihrerMöglichkeit, kabinet,en overleed den 7den Junj 1826.Hj

W irklichkeit und Notllwendigkeit (1739)''in heeft zich vooralverdiensteljk gemaalttdoor
hetlichtverschjnen,terwjlhj in de pllalli- de verbetering der verrekjûers.Eerst vond
sche Jahrbiicher'' deelnam aan hetbewerken hj een werktuig uit, om groote kromme

der twistvragen van den dag.In zjne mstu- ogpervlakten te poljsten,en begon in 1811
sophie(1840)''verklaardehjdeleervank
btqfens, overtrof.In 1815 wa'q hj de eerste,diede
dien und Krltiken zur Theologie und Philo- ilntglas temalken,dathet Engelscheindengd

en schreefdaarna zjn werk rschelling'
sV0r- vaste ljnen van het spedrnm naauwkeurig
lesungen in Berlin (1842)7'.Eene oogzieltte bepaalde en t0t het meten der refractie aanbelette hem , een openbaar leeraarsambt te wendde.Daarenbovenheefthjonderscheidene
aanvaarden,zoodat hjhuisonderwjzerwerd instrllm enten uitgevonden ofverbeterd,zooals
btjdenbaronrotAe.
ydl#tv.#',Russisch gezant den heliometer, den achromatischen microste Berljn.Later ging hj in eene dergeljke coop,dencirkelm icrometer,denparallactischen

betrekking m et vorst Ludwi.q z'lf Sayn-Fsïf- refractor enz. Onder de door hem vervaarqentteén naar Rusland en w oonde van 1844 digde instramenten bekleedt' de reusachtige

t0t 1846 op diens goederen bj W ilna. Op refractor te Dorpat eene eerste plaats.Ztlne

eene reis, die hj vervolqensmetde familie waarnemingenwerdenqedeelteljkindep'
Denk-

van dien vorst door Dultschland volbragt,, schriften'' der Ac,adémle te M iinchen,gedeel-

sloot hj te Frankfort een innig vriendschaps- teljk in Gilbert'8 pAnnalen derPhysilt''opge-
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genomen.- Na zjn dood vielde diredie
van hetoptisch Instituutten deelaan Georg
M erz (geboren 26 Januarj 1793),die reeds
8JaarbjFrawnhofer waswerkzaam geweest;

keerdevervolgensnaarFrankrjk terug,waar
hjalzjnewaardigheden verloor, omdat hj
den eed van trouw aan de nieuwe regéring
nietverkoos af te leggen.In 1838ging hj
deze werd daarvan metInranz Joseph X t
iFzler naarGörz,waarht
jzich belasttemetde 0p(qeboren 12 Augustus1795)aandeelhouderin voeding van den hertog ean .&r#dllz.Hj
dle inrigting,en in 1839 verkregen zj haar overleed te St.Geniès in Gascogne den lzden
in eigendom.Na het overljden van M al
tler December 18412nalatende ptzesvraisprincipes
(21Junj 1845)werd Merzalleen eigenaaren del'êj'
lise galllcane (1818)'',- rDéfensedu
zette de zaak voortmetzjne zonen Iuudwi.
q christlanisme(1825,3 dlnl'',- en rconféren(geboren 31 Maart1817,gestorven 16 Maart cesetdiscours inédits(1842)'7,welkelaatste
1858)en S'
Lqmwndt- sedert den dood van eerstnazjn doodinhetlichtverschenen.
Imdwi.q onder de frma rG.Merz und S0hn''.
Fredegarius, bjgenaamd Seltolastiens,
het
Onder beytuurvan M erz leverdehet Insti- eenverdiensteljk Frankischgeschiedschrjver,
tuut groote refractors voor Berljn, Bogen- werd vermoedeljk in Bourgondië geboren en
hausen (bj Miinchen),PulkowaenCambrldge overleed in 658.Deeerstedrie boeken zjner
(in Noord-Amerika).Slp
qmwndheeftzichvooral DHistoria Francorum ''behelzen slechts com toegelegd op de verbetering van hetobjectief pilatiesuitJ'
tlilbsxl/rict
zzlfxd,Enslbi'
us,A'
ïJrJvan den microscoop.
ntmusen Idati'
as,- het4deiseenuittreksel
Fraustadt, eene arrondissementshoofd- u1t de geschriften van Gregori'
ustul To'
l
prs en
stad en garnizoensplaats in het Pruissische loopt t0t aan den d00d van Chilperie(584),
district Posen, ligt aan den spoorweg niet dochhet5deen 6dezjn oorspronkeljk enbever van de grenzen van Silézië,in eene zan- handelen de Frankische geschiedenis t0t aan
dige vlakte, waar men ongeveer 100 wind- hetjaar641.Zjn boek isinverschillendegemolens kan tellen.Men heefter éêne Protes- schiedverzam elingenopgenom en,onderanderen
tantsche en 3 R. Katholieke kerken, een door I'
relter in de rscriptoresrerum Franci-

klooster van Bernhardjner monniken?een Carum .
weeshuis,eeneKoninkljke schoolvoormid- Fredegonde waseerstdebjzit,laterde
delbaar onderwjsenz.Zj teltongeveer7000 gemalinvanCl
til
perie,FrankischenKoninyvan
inwoners,-die erin een aantalfabrieken werk Netlstrië,nadathj zjnegemalin Galesutntha
vinden. In hare nabjheid werd den 13den uit den w eg geruimd had. Brltnehilde, de
Februarj 1706 een slag geleverdtusschen de zuster der vennoorde, zond haren gemaal
Russen en Saksen onder Reltulenburg aan de Meybert, Koning van Austrasië,tegen zjn
ééne, en de Zweden onder Rensklöld aan de broeder Chilperieten strjd.Sieybertbehaalde
andere zjde.Hj was in een kwartieruurs de overwinning,maartoen de Neustriërshem
beslist, daar de Russen,dooreen panischen in 5;5 a1s Koningwilden erkennen,vielhj

schrik bevangen,op de vlugt gingen en de doordehandvansluipmoordenaars,afgezonden
Saksen medesleepten. Renskiöld maakte een door I'
redeyonde. Voorts werd Brnneltilde na
wreedaardig misbruik van zjneoverwinning, eene korte gevangenschap teruggeznnden naar

daar hj 6 uur later 1500 Russische gevan- Austrasië.T0t haar nam Merove'
uszjnetoegenen, die hem om genade smeekten, uit vlugt, de zoon van Chilperie en van diens
eerste gem alin Aîbdovera, door Praeteœtatlu
wraakzughtlietombrengen.
bisschop van Rotlen, heimeljk met den,
Fraxlnps,zie E.
%eh.
Fraysslnous (Denis, graaf de), een Koning in den echt verbonden,m aar later
Fransch prelaat,geboren in 1765 te Curières door hem verstooten. D e A'ttstrasiërs w ilden
in Gascogne, werd ten tjde van Napoleon 1 echter niets van hem wetenten de inw oners

geesteljkeaan dekerk desCarmesteParjs, van Térouanne hem zelfs aan zjn vader uitinspecteur-generaalder Académie en canönicus leveren. Liever evenwel wilde hj sterven
van Nôtre Dame.W egens zjne heftige rede- doûr de hand van een vriend,terwjlanderen
nen tegen de athéïstische gevoelens der toen- aan I'
redeyonde de schuld geven van zjn
maligewdsgeerenwerd hem echterin 1809de dood.Praeteœtat'
ts deed zj ombrengen,alsmede
Ando
vera zelve metharen anderen zoon
kanselverboden,dien hj eerst in 1815 weder
m ogtbeklimm en.NadeeersteRestauratiewerd Cltlodwi.q, dien zj betichtte van tooverj,
hj belastmet de censuurvoor staatkundige waardoorhj 3 harer zonen had doen sterven.
aangelegenheden,en na de tw eede t0tlid der Nadat zj,door zinneljken hartstogtjegens
commissie vooropenbaar onderwjs.In 1816 een ander gedreven,ook haren gemaal had
zag hj zich benoemd t0t eersten aalmoeze- doen dooden,plaatstezj zichmetharenzoon
nier en hofyrediker van Lodewqk XVIII, Chlotari'us(II),diepas4 maanden 0ud was,
daarna t0t blsschop in partibus van Hermö- onder de hoede van Gontram ,Koning van
polis, t0t groot-oëcier van hetLegioen van Bût
wgondië.Na den dûod van dezengreepzj
Eer,t0tgraafenyair,en in 1823 t0tgroot- zelve de teugels van hetbew ind,trok tegen

meestervan deunlversiteitteParjs.ln 1824
werd hj ministervanEeredienstenhuldigde
hetgrofsteobseurantismus.TegeljkmetVillèle
verloor hj zjne portefeuille in 1828,doch
w erd hiervoor rtlimschoots schadeloos gesteld.
Na deJulj-revolutievolgdehj deKoninkljke
familie in ballingschap naar Genève, maar
vII.

hare Oude vpandin Brnnehildeten strjd?behaalde de overwinning, maar overleed kort
daarna in 597.
Fray-Bentos, Fray-Tosfp: of Indepen-

tldzlcl,een stadleinhetdepartementPaysandû

der republiek Uruguay,ligtinZuid-Amerika
op 3QOQ7'40'' Z.B., en heefthaar ontstaan te
16
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danken aan de vleesch-extract-industrie.Het
eerst heeft Izlebi.fi
n 1847 doorzjneverhanUeber d1e Bestandtheile derFlissigd
e
l
i
ny
keit lm Fleische''aanleidi
nq gegeven t0thet
vervaardigen Van een ljmvrj vleesch-extract.

aan den Keizer het opperbewind toegekend
werd, dwong in 1180 Hendrlk de 16:fx'
?zlt0t
onderw erping, beleende den pfalzgraaf Otto

ron '
lrs/f:lylccA met Bejeren,deed in 1186
zjn zoon Hendrik in hethuweljk treden met

De proeven.door Pdtenkf'
erteBreslau ge- Constantiaj de erfdochter van den Nonnandinomen, vielen gunstig uit;doch hetontbrak schén Konl
ngRogervan AyuliëenSicilië,Onaan gelegenheid, om het op groote schaalte dernam in 1189 een Krlustogt, versloeg de
bereiden en alzoo algemeen ingang te doen SeldsloekenbjPhilomelium enIconium (1190)j
vinden.Zj wasevenweltevinden in degra- en verdronk bj den Overtogtover de rivier
zige steppen der La Plata-landen,waar men Calycadnusbj Seleuciain Syrië opden loden
de runderen enkelslagtte om de huid en het Junj 1190.HtJ wordtgeroemd a1seen edel,
vet, ter<vjlm0n hetvleesch ongebruiktliet dapper en standvastig vorst,die echter veelal
liggen.Een zekere Giebert,dieJarenlangbj (1oor trotschheid en heerschzucht geprikkeld
ondervinding dat vleesch-vermorsen in de werd.Hj bezateenemiddelmatigelengte,een
saladéros of slagtplaatsen dier landen had wèl-gebouwd ligchaam ,blond haareneen r00leeren kennen, vatte het voornemen 0p,om denbaard,diehem zjnbjnaam bezorgde,hetdenkbeeld van D ebi
n practgk tebren- voorts een verwonderljk geheugen en uitge.q i

gen.Nadathj zich onderdeleidingvandien breide kennis.Metjverbevorderdehj kunst
beroemden scheikundige metdebereiding van en wetenschap en bragtgaarne hulde aan gehet vleesch-extrad naauwkeurig had bekend leerdemannen,vooralaan geschiedschrjvers.
gemaakt,begafhjzichin 1864naarUrugnay Hetvolk,dathem zeertoegeneqenwas,wilde
en begon te Fray-Bentos,hetwelk toen ult n0g jaren na zjn overljden nletsweten van
eenige hutten bestond, zjn bedrjf.Aanvan- zjn dood, maar verwachtte steeds, dat hj
keljkbepaaldehjzich t0t10runderendaagsj lithetOosten z0u terugkeeren.Die verwachdoch zjn product had weldra z00 grooten tiny is later herschapen in de sage,datde
aftrek, dat hj ztine zaak moest uitbreiden. Kelzer met geheelzjn Hofdoortooverj ge-

Giebeet wist zich in Engeland den steun van bannen is naax de onderaardsche gewelven
kapitalisten te bezorgen,zoodat hj groote van den burgtKyFh:userindenBeneden-Harz
machines uit Glasgow k0n Ontbieden, en in en eens zalterugkomen, Om de gouden eeuw
1808 moesten er dageljks 600 runderen t0t voorDuitschland te doen aanbreken.
Frederik II,een kleinzoon van den voorbereiding van vleesch-extract geslagtwoxden.
Reeds telt Fray-Bentos 2000 inwoners,die gaande en een zoon van keizerH endrik VI
eene ruime mate van welvaart genieten.De en Constantia van &ciJiF.Hj werd geboren
slagthuizen, de gebollwen t0t hetverzamelen den 26sten December 1194 te Jesiin de mark
van vet en die t0t het inzouten van huiden Ancona,bevond zich t0t 1209 onderhetvoog-

beslaan eenebelangrtjkeoppervlakte.Dezaak djschap van yausInnoeentiv'Tff,aanvaardde
wordt met stoom gedreven, en er is eene toen het bewlnd over zjneerianden (Sicilië),
snjkamer, w aar men het vleesch van 200 verscheen in 1212 in D uitschland en werd 3
runderen in een uur in stukken kan snjden. Jaar later te Aken a1s Keizer gekroond.Na
Voortsheeftmenerwerkplaatsenvoorsmeden, dien tjd toefdehjn0g eenmaal(1235- 1237)
die blikken bussen t0t verzending van het in Dtlitschland,en bragt vervolgens door een
extract in gereedheid brengen, magazjnen, verdrag m etden Sultan Jerusalem en de hei
w aaruit de voorraad in de schepen geladen lige steden weder in de magt der Christenen.
wordt, die t0t hunne onmiddelljke nabjheid Paus Greyorins IX deed hem in den ban,en
kunnen naderen, enz. Overal wordt er de hj moezt metdezen en diens Opvolgers, Coegrootste zindeljkheid in acht genomen. Ten Jdsfl'll.s IV en Innooentiws .fF, alsmede m et
slotte vermelden wj nog, dat van den dier- de steden van Lombardje, een geweldigen
ljken afval niets verloren gaat, danr men 00rl0g voeren. Hj versloeg de Lombardjers
dien gedeelteljk in guano omzet,gedeelteljk bj Cortentlova (26 en 27 November 1237),
t0tbereiding van lichtgasgebruikt.

veroverde Ravenna en rukte voorwaarts t0t

Frederik. Onder dezen naam vermelden Rome. Een Concilie te Lyon verklaarde hem

vervallen van den trûon, en in D uitschland
wj:
Eenige Roomseh-DuitsehaA'Jzer,
:,nameljk: moest hj zich staande houden in den strjd
FrederikI.
fcrllrtl
t
s.
:c(Roodbaard),tweeden met2tegenkeizers,HeinrieltRas
peen Wlllem
pcs Holland.Hj overleed te Florentinoden
keizer uithethuisderHohenstaufen.Hjwerd '
geboren in 1121 en was de zoon van hertog 12denDecember1250.Men beschrjfthem a1s
Fredeeik de zzezgpp-/t
y van Zwaben.Hjvolgde een zeer beschaafd, maar hoogmoedig man,
in 1147 dezen op in dehertogeljke waardig- dien m en veeleer als een Italiaan dan a1seen
heid en in 1152 zjn 00m Koenraad III 111 Duitscherkan beschotlwen.
Frederik III de Sohoone, een tegenkoning
hetkeizerschap,googdein5veldtplten(11541174)hetkeizerlllkgezagin Italieteherstel- van Lodewl
jk deBeileren een zoon van den

M
1en
,verwoestteMilaan (1162),leeddenzgsten Duitychen Koning Albrecht 1.Hg werdgeboei 1176 bj Legnano eene nederlaag,daar ren ln 1286,zag zich in 1308 bekleed m et de

hj door Hendrik de .
& d'
l'
lp in den steek ge- waardigheid van hertogvanOostenrjk,enOntlaten werd,maakte in 1183 te Constanzvrede ving op eenet0n nabj BonninhetOpenveldde
met de steden van Lombardje,waarbjaan kroon,streed aanvankeljk voorspoedig tegen

haar het regt van onderlinge verbindtenis en zjn mededinger,maar werd den 28sten Sep-

FREDERIK.

tember 1322 bj Miihldorfdoorhem geslagen
en gevangen genomen.In 1325 uitzjnegevangenschap op denbllrgtTrausnitzontslagen,
ondervoorwaardedathj Lodewl
jk alsKeizer
z0u erkennen en dat hj hiertoe 00k zjne
bloedverwanten zoubewegen,keerdehj,toen
ditlaatstehem nietgelukte,vrtjwilliginden
kerkerterug,waarna Lodenûjk den vroegeren
vriendschapsband met hem vernietlwde en
hem aanbood, om gezamenljk te regéren.
Frederik overleed op den Guttensteinden13deu
Januarj 1330.
Frederik IV als Roomsch keizer I'rederik
1II en als aartshertog van Oostenrjk I'
rede-
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Fredevik V, een zoon van Christiaan VL

Hj werdgeboron den 3lsten Maart1723,aanvaardde het bewind in 1746,volgde bj zjn
bestutlr de landsvaderljk-despotieke rigting,
en overleedden 14den Januarj 1766.
Frederik TV,een zoonvan Cltristiaan Ffs
Hj werd geboren te Kopenhagen den 28sten
Januarj 1768,zag zich den 14denApril1784
benoemd t0t mederegentzjnsvaders,volgde
hem op den 13den Maart 1808, en overleed
den 3den December 1839.
Inrederik T11, een zoon van Cl
tristiaan

VIII. Ilj werd geboren den Gden October

1808, t0t lid van den Staatsraad en gouverrik Trk Deze eew zoon van hertog Ernst de netlr van Funen benoem d in 1839 en totden
: 1848. Hj
Je
7z:rezl,geboren teInnsbrtlck den zlsten Sep- troon geroepen den zostenJanuarj
tember 1415,kwam in 1435 aan het bewind schonk aan zjn volkden5denJunj 1849eene

in Stiermarken,Carinthië en Kraïn metzjn vrjzinnige grondwet,en overleed den 15den
November1863.Methem isdeoudereljnvan

broeder Albreeltt de Tzw kznlfer, zag zich in
1439 t0t Keizergekozen,en in 1442 te Aken

gekroond.Hj was een traag en zwak vorst.
Gedurendezjnbeheerdeden deHongareninvallen in Oostenrjk (1445 en 1452),en viel
hetgezagoverMilaanaan Sfovzatendeel.Hj
sloot in 1448 een concordaatm etden Paus,
waarbj al de besluiten van hetConeiliete

het oldenburgsche koningshuisuitgestorven.
Twee Keltrrorsten rtïoz Brandenblgr.g) name-

li
jk:

Frederik f,00n zoon van Frederik van .S0-

henzollern,burggraafran Nûrnbery.Hj wel'
d
geborenin 1372,volgdein 1389zjnvaderop

als bestuurdex der Frankische bezittingen,
Basel,welke de magt van den Heiligen Stoel ontving in 1440 voorgedanediensten dem ark

beperkten,nietig werden verklaard.Hj was Brandenburg in leen van Keizer St
/smund,
een vriend van sterrewigchelarj,goudmakerj benevens t
le erfeljke keurvorsteljke waardigen kruidenkennis, en overleed te Linz den
19den Augustus 1493.Na hem isgeen Duitsch
Keizer w ederte Rom e gekroond.

heid, en overleed te Kadolzburg den zosten
September 1440.

Frederik TrGlld-,den GrootenXdfxl*rtlrt
x/.Hj
EenigeKoningenranDenemavken(ziealdaar), was de zoon van keurvol*st Georye W illem
en werd geboren den 6denFebrtzarj 1620 te
I'
rederLk T,een zoon van Christiaan1.Hj Köln (Be<ljn)aan deSpree,studeerdein134

te w eten:

werd geboren in 1471,zag zich in 1523 door
de Deensche Standen t0t Koning gekozen,
poogde de welvaart des lands te verhoogen,
begtlnstigdedellervorming,enoverleedin1533.
Frederik 11, een zoon van Chvistiaan.111.

te Leiden,aanvaarddedenlstenD ecem ber1640
hetbewind,en verlangde nadenMunsterschen
Vrede eene vermeerdering van bevolking door
den toevoer van Hollandse,
he landverhuizers.

marschen, oorloogde zonder door hem gew enschte gevolgen tegen de Zweden,ondersteunde landbouw en handel) en overleed in
1588.
Frederik 111,een zoon van Chrisliaan .J'T?-t

Polen, Denemarken en Holland,tegen Zwe-

Eerststreedhj(1655),verbondenmetZweden,
Hj werd geboren in 1534,overwon de Dith- tegen Polen, - en daarna, verbpnden met

den,en verkreeg btlden Vrede van Oliva de
togdom Pruissen.Toen Lodeunjk XlV in 1672
deNederlandersbedreigde,sloothj een verHj werd geboren den 18den Maart1G09,zag bond m etdeze laatste,waarna de Fransehen
alsJonger yrinszich bekleed metde betrek- een invaldeden in Avestfalen,zoodathj zich
bekrachtiging der souverdniteit van het hex-

king van blsschop van Verden en later m et genoodzaakt zag,het verdrag van Vossem te
die van aartsbisschop van Bremen,aanvaardde sluiten (16 Jult'
l1673), waarna hj zich aan
nadendoodvanzjnouderenbroederChristiaan gemeld bondgenootschap onttrok.Toen in1674

(1647) het bewind Over Sleeswjk-Holstein, aanFrankrjk deRjks-oorlûgverklaardwel*d,
beklom volgens de keuze van den Rjksdag streed hj in den Elzas,en keerdedaarna de
te Kopenhagen in April 1648 den troon van
Denemarken en Noorwegen,en Overleed den

wapenen tegen de Zweden, die Op aanhitsing

van Lodewl
jk XIV een inval deden in de
Mark.Hi
Jversloeghen bjFehrbellin(18Junj
en
ver
overdeZweedsch-pommeren,maar
1675)
gafhetterugbj den Vrede van St.Germainen-tzayc (29 Junj 1679).om zich tegcn de
aansprakenvan Lodewî
jkX1T'op zjnebezittingen in de Pfalz te verzetten,vernieuw de
tegen KœrelXII van Zweden,moestzich bj hj in 1685 zjn verbond metHolland en met
den Vrede van Travendahl(18Augustus1700) den Keizer,ondersteunde dezen in den oorlog
uitditbondgenootschap losm aken,vernieuwde tegen de Turken met 8000 man hulptroepen,
hetin 1709,verkreeg bj den Vredevan Frie- en overleed den 29sten Apxil 1688.Hj was
drichsburg (3 Julj 1720) een gedeelte van de grondlegger der grootheid van Prtlissen:
Sleeswjkthief de ljfeigenschap op,en over- onderscheidde zich dpormatigheid,opgeruimd3den Februarj 1670.

Frederik .!'lr, een zoon van Christiaam V.
Hj werd geboren te Kopenhagen den llden
October 1G71, aanvaardde de rcgéring den
25sten Augustus 1699,verbond zich m et Aw
qust'u.q 11 van Polen en Peter I van Rusland

leed den loden Odobel'1730.

heid,vroomheid enverdraagzaamheid,enheeft
16*
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nietalleen zjn grondgebied aanmerkeljk uit- den rjkdom der schatkist aanmerkeljk toegebreid,maar00k dewelvaartderingezetenen nemen,veranderde hetljfeigenschap in pErbmet kracht bevorderd.Hetstandbeeld,in1700 unterth:nigkeit''en waseen grootvjand van
terzjnereerteBerljn verrezen,isgemodel- Fransche zeden en gewoonten.Zjneopvlieleerd door Seltliiter en gegoten door Johann gendheid verleidde hem vaak t0twillekeurJaeobl.
maarhj gaftevensvele bljken van zjneer,
Eenige Xoiluçel van .
prid.
sel (zie aldaar), bied voor hetregt.In zjn hartwashj een
nameljk:
republikein, en meermalen opperde hj het
Inredcik 1,a1s keurvorst van Brandenburg voornemen,om zjne dagen ambteloosen 0nen souverein hertog van PruissenFrederikIIL afhankeljk in de Republiek derVeYeenigde
Hj waseen zoon van den Grooten Xeveprdf Nederlanden te gaan sljten.Voorts had hj
en werd geboren den Qzsten Julj 1657.V0l- een afkeer van de kronkelwegen derdiplogenshettestamentzjnsvadersmoesthjzich matie en wasgestrenq regtzinnlg in zjn kermet het Keurvorstendom vergenoegen en de keljk geloof.Bekendlsindeeersteplaatszjne
andere landen overlaten aan zjne broeders, liefhebberj in hetaanwerven van de langste
maar hj verklaarde dat stuk als niet van m 3nnen t0t soldaten zjner ljfwacht,- en
kracht en aanvaardde in 1688 het bewind ill de tweede plaats zjn tabakscollegie, dat
over al de gewesten.Hj ondersteunde den hi
j gewoonljk van 'savonds 5 uurt0tmidprins v@n Oz> .# bj di
ensexpeditienaarEn- dernacht hield, en waaraan allerleipersonen
geland, voegde in 1680 bj het rjksleger konden deelnemen,zo0 zj slechts in staat
20000 man,om tegen Frankrjk opte trek- waren,om de gezelligheid te bevorderen.
ken,en stond den Keizerin Hongarjetegen
Inrederik 11 deWez3ke,o0k nietzelden de
ropfe geheeten, een zoon van den voorde Turken bj met6000man.D00raankoop G'
verwierfhj Quedlinburg en Nordhausen,als- gaande.Hj werd geboren den 24sten Januarj
mede het graafsch>p Tecklenburg, - door 1712 en ontving eene liefdelooze, m ilitaire

erfopvolging Neufchatelen Valengin,benevens opvoeding,die den Prins zeertegen de borst
de graafschappen Meurs en Lingen,en nam stuitte,terwjl hj groote neiqi
ng openbaarde
Gelder in bezit.Nadat hem den 16den N0- voor de dichtkunsten demuzlek.om aanden

vember'1700 te W eenen dooreen Keizerljk dwang en de mishandelingen van zjn vader
tractaatdekoninkljke titelwastoegewezen, te ontkomen,besloothj de wtjk te nemen
zettehj zich den 18denJanuarj 1701teKö- naar Gecqe ff,koning van Engeland,zjn
nigsberg de koningskroon op het hoofd, 00m van moederszjde. Alleen zjne zuster
stichtte de orde van den Zwarten Adelaar, I'
rederike en zjne vertrouwde vrienden, de

ondersteunde den Keizer in den Spaanschen luitenants von Xlff en ron AWJA,waren met
Successie-oorlog met20000 man,en overleed dat voornemen bekendjhetwelk hj ten uit-

den 25stenFebruarj 1713.Hj waseen goed- voer wilde brengen gedurende een tortmet
hartig en vaderlandlievend vorst,die door de zjn vadernaarW esel.Dooronvoorzigtlgheid
stichting der universiteit te Halle,derAca- verried ron AWJA hetplan.De Prins werd in
démie van W etenschappen en der Académie hechtenisgenomen en door zjnvadergeweldig
van Beeldhouw- en Schilderkunst te Berljn, mishandeld, - Ja, deze z0u hem welligt
door het bouwen van den Charlottenburg, doodgeslagen hebben, indien de generaal ron
doorhetverfraajen derhoofdstadendoorhet .M b.:6J niet tusschen beide gekomen ware.
w elw illend ontvangen van geleerde mannen, Daarna bragt men den Prinste Kiistrin in de
die elders dooronverdraagzaam heid vervolgd gevangenis.Keitlnjdie zich teW eselbevond,
w erden,veel goeds heeft tot stand gebragt. Tverd nog tjdig genoeg gewaarschuwd, om
Daarentegenwarenneigingt0tweelde,verkwis- eerstnaar de Nederlanden en vervolgensnaar

tende mildheid Jegens gunstelingen,ondankbaarheidJegensverdiensteljkemannenen het
bezwaren zjner onderdanen met drukkende
lasten deschaduwzjden van zjn bestuur.

Engeland te ontsnappen, vanwaar hj na de
troonsbeklimming van I'
rederik 1 naar:erljn
terugkeerde,waarhj t0tkolonel,stalmeester
en curator der Académie van W etenschappen

Frederék Willem A een zoonvandenvoor- benoemd werd. Minder goed liep het afmet

gaande.Hj werd geboren den zdenAugustus luitenant Katt.Men nam hem den15denAugus1688,beklom den troon in 1713,verkreeg in tusl730gevangen enbragthem bj den Kodat J'aar Luxemburg, verbond zich in 1715 ning, die hem Op schoppen, stok-en vuistmet Rusland, Keur-saksen en Denemarken slagenonthaalde,waarnamenhem naarKiistrin
tegen Zweden, veroverde Riigen en Straal- bragt en voor de oogen van Fvederik,die er

sund,en verwierfbj den VredevanStokholm
(1 Februarj 1720)Vôôr-pommeren t0taande
Peene tegen betaling van 2 millioen Thaler
aan Zweden.In 1725 verbond hj zich met
Engeland en Holland tegen Oostenrjk, daarna te W usterhausen (12 october 1;Q6)
metOostenrjkenleverdedaarbj(1733- 1735)

naarzien moest,hetdoorden krjgsraaduitgesproken doodvonnis deed ondergaan. Nu
wilde de K oning I'
rederik berooven van het

erfregtop den troon en hem daarentegenvrjheid vergunnen, om naar hartelust te gaan
reizen,doch de Kroonprins weesdit voorstel

van de hand,en betuigde, dat hj er dan

10000 m an hulptroepen in den Poolschen Suc- alleen genoegen in z0u nemen,wanneer zjn

cessie-oorlog.Hj overleed denBlstenMei1740. vaderverklaarde,dathj zjn eigen zoon niet
Deze Vorst vermeerderde de krjgsmagt t0t was.Dit was den dwingeland, bj wien de
70000 man,bevorderde handel,njverheid en hoop der zaligheid berustte op zjne ongelandbouw , deed door een spaarzaam beheer schonden huweljkstrouw,toch te erg,zoodat
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hj dat Mnzoek niethernieuwde.Intusschen
werdzjnzoonnaauwkeurigbewaaktenbjherhalingvoordenkrjgsraadgeroepen,zoodatzjn
leven aan eene ztjden draad hing,hetwelk

rjkswettegen allewillekeur.Htloverleedte
Sanssouci den l7denAugustus1786,zjn 0pvolger uitgebreiderheerschappj,dan hj ont-

vangen had,een schatvan 70 millioenthaler,
eqhter door tusschenkomst van vreemde vor- een leger van 200000 man en een welvarend
sten en van bloedverwanten behouden bleef. rjk achterlatend.Htlwasdegrootstevorst,

De PrinsOntving op zjn verzoek Om vergif- veldheerenstaatsmanvanzjntjd;hjbezatde
fenis een gunstig antwoord, maar moestnu lofeljkeeigenschappen van ztjn vaderzonder
een ondergeschikt staatsambt waarnem en en

met diens gebreken besmet te wezen,hand-

mogteerstbj het huweljk van zjnezuster haafde de eer van Duitschland tegen FrankI'rederike m et den erfprins Frederik non .Pi- rjks verderfeljke plannen en herschiep het
eel
dk weder aan het H0fverschjnen.Daarna betrekkeljk kleine Pruissen in een magtimoest hj!op bevelvan zjn vader,in 1733 gen Staat,die een belangrjk gewigtlegdein
tegenzjn zininhethuweljktredenmetprin- de schaal der Europêsche aangelegenheden.
ses Elizabetlt OAri.
:fïzde, eene dochter van T0tdeschaduwzjde vanzjn karakterrekent
hertog Ferdinand a#llrdcâ,
/von Wrtwz/dclfcdz
k- men zjnegeringschattingvan demenschenin
Benern,diewe1deachtingvanFrederik genoot, hetalgemeen en vooralvan deDuitschekunst

maar hare dagen gedeelteljk op hetbuitenverbljfSchönhausen,gedeelteljk op het k0.
ninkljk kasteelteBerljnvanhem gescheiden
doorbragt, totdat zj in 1797 overleed. De
Koning schonk hem voorts het graafschap
Ruppin en in 1734 de stad Rheinsberg,Yfaar

en letterkunde,terwjlhjmetdievanFrankrjk ongemeen was ingenomen, alsmede
zjnemeening,datdevoornaamstekrachtvan
den Staat gelegen was in eene wèlvoorziene
schatkist en in een grootleger.Niettemin be-

schouwde hj zich zelven alsden eersten diehj totaan den dood zjnsvaderszichwjdde naar van den Staat en kende hj geen h00aan de wetenschap en schoone kunsten.Ge- geren pligtdan alsKoning te denken,te leven
leerden, toonkunstenaars en schilders Verza- en te sterven, ofgeljk hj zegt in een brief
melde hj er t0teenuitgezochten kring,en aan VoltaLre:npourmoi,menacê dunaufrage,
onderscheidene geschriften,zooals DasEuro- Je dois en aFrontantl'orage:Penser,vivreet
pâischeStatensystem''en zjnepânti-Macchia- mouriren roi''.W aszjnvaderkerkeljk-regb
velou essaicritique sur le prince Macchiavel

zinnir,hj daarentegen wasafkeerigvan alle

('
sHage, 1740)''werden er door hem opge- godsdlenstvormen.Zjne nagelatene werken in
steld. O0k hield hj briefwisseling met Vol- proza handelen hoofdzakeljk overgeschiedefire.
nis, staatswetenschap, krjgskunst, wjsbeDen Blsten M ei 1740 beklom hj dentroon, geerte en letterkunde.Van zjne &erzamelde
en het uitsterven van de manneljkeljn van werken is in 1846- 1857 eene prachtuitgave
het Huis van Habn*r.qgafhem aanleiding in w eerwil van de bezw orene Pragmatieke
Sanctie - om de regten vanhetBrandenburgsche huiste doen gelden op de Silezischevorstendommen Jëgerndorf, Liegnitz, Brieg en
W ohlau. Toen M aria T/zerdsic daarvan niet
wilde hooren, veroverde hj van December

verscheneh in 31 deelen.

Frederik Willem ff,een neefvan den voorg
amnde en een Hj
zoon van prinsA'
ude
gunst25
<ï
l
ta
el
ste!n

(f 1758).

werd geboren

Maart 1744,beklom in 1786dentroonenzond
in 1787 een leger Onder bevel van hertog

Karel Wï//:- lkrdinand '
pczl Brunswl
jk naar
1140t0tJanuarj 1741geheelSilezië,waarna Holland,waar de partj derPatriotten zjne
hj doordenVredevan Breslau (11Junj1742) zustery de gemalin van den stadhouder < î!en dien van Dresden (25 December 1745)in lem F;beleedigd had.Zonder tegenstand te
hetbezitvan datgewestbevestigd werd.Een ontm oeten trokken de Pruissen naar Am steraanval van Oostenrjk ,Rusland en Saksen? dam en herstelden de voorm alige orde van
die zich in hetgeheim tegen hem verbonden zaken. Den 5den April 1788 sloot hj te
hadden, voûrkwam hi
lfSaksen aan 'sHage een defensief verbond metEngeland
.j door ze
te tasten (24 Augustus1756),enindenZeven- en de Nederlanden,terwjl hj in 1790 aan
jarigen O0r10p behield hj zjn grondgebied, de Porte het bezit harer landen waarbcgde.
waarna hj zlch metjverwjddeaan debe- HierdoorprikkeldehjOostenrjkt0tden00r10g,
vordering derbinnenlandsche welvaart.Bjde doch de uitbarsting van dezen werd verhineerste verdeeling van Polen (1772) verkreeg derd door den Vrede van Reichqnbach (27
hj Poolsch-pruissen en Groot.
polen t0taan Julj 1790). Voorts verbond hj zlch in Aude Netze met uitzondering van Dantzig en gustus1791te Pillnitzen den IdenFebruarj
Thorn.Om voorts het bezetten van een groot 1792teBerljn metKeizer Leopold 11t0tbedeel van Bejeren door Oostenrjk teverhin- strjding van deFranscherevolutiejdeedeen
deren,deedhj in Julj 1778 tweelegers0p- leger van 50000 m an onder het bevel van
rukken naar Bohemen enreddedgordenVrede den hertog van Wz'
ffzldzejk over de grenzen
van Teschen (13 Mei1779) de zelfàtandigheid van Frankrjk rukkent maar slopt met de
van Bejeren,terwjlhj tevensmetgoed ge- FranscheRepubliek denafzpnderljken Vrede
volg zjne regten op deFrankischevorsten- van Basel (5 Augustus 1795).Hoogst onedel
dommen Ansbach en Baireuth handhaafkle.Tn was zt
jn gedray jegensPolen,daarhj eerst
1780 verkreeg hj dpprhetuitsterven vanhet dezelfstandigheldvan ditrjk erkenden zjne
rondwet goedgekeurd,ja,44000 man hul
pHuis van ManfeldhetMaagdenburgschege- g
deelte van dit graafsehap, en hj beveiligde troepen beloofd had voor hetgeval,dat eene
door den Duitschen Vorstenbond de Duitsche vreemde mogendheid zich metdebinnenland-
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sche Mngelegenheden van Polen z0u willen zjn zegel hechtte aan dat vaderlandlievend

bemoejen,terwjlhj,toen dit van de zjde bedrjf.Daarop volgde den 3den en gdenFevan Catltarina 11 van Rusland geschiedde, bruarj en den lTden Maart eene Oproeping
desgeljks op Poolsch grondgebied trok en des volks, een 0f- en defensiefverbond met
hiervan nietminder dan 1100 (n geogr.mjl Rusland,eeneoorlogsverklaring aanFrankrjk
aan Pruissen toevoegde.Na deze tweede ver- en de strjd voo1'de Onafhankeljkheid (zie
deeling van Polen gat'in 1794 een opstand onder Prnissen).Hj overleed den Tden Junj
in Polen onder Koseinseo en M adalinskiaan- 1840.- Naden d00dzjnergemalin (19Julj
l
eiding t0teene derdeverdeeliny van dat0n- 1810)had hj een morganatischhuweljk aanasterpzlKarracl
t(vorstin
gelukkigerjk,waardooraanPrtussenalweder gegaanmetgravinAwy'
eeneuitgebreidheidvanbjna1000L geogr.mjl non .fid-çlïfz).
ten deelviel.Frederik W illem 11 overleed den
I'rederik 'Fillezzl IV, een zoon van den
16den November 1797.In plaatsvan een batig voorgaande.Hj werd geboren den 15den 0csaldovan 70millioenthaler,zooalszjnv0or- teber 1795, nam deelaan de veldtogten van
ganger,liethjeeneschuld navan22millioen. 1813 en 1815,trad in 1823 in hethuweljk
W è1 had hj zich bejverd,handelen njvem met Eloabetlt'
lcz
lBeberen,welkehem geene
heid te bevorderen en het rpreuszischeLand- kinderen se'
honk,verleende na zjne troonsrecht'' ingevoerd, door I'
rederik de Gzppfe beklimming (1840) eene algemeene amnestie
voorbereid, maar hj miste den ruimen blik voor staatkundige Overtredingen,maakte een
Van dezen en nam vele reactionairem aatrege- einde aan den strjd metdenHeil
igen Stoel,
iic1en,zooals de censuur der drukpers,hetbe- lokte geleerde mannen) zooals Sehelling,R'

kevt,Tieck,Cornelinsenz.,naarBerljn,verschafte aan dedrukpersmeervrjheid,riegin
1842 de Gedeputeerde Staten derProvinclale
Landdagennaardehoofdstad,om gezamenlök
te beraadslagen,maarwektedoorzjneingeI'rederik W illem 111, 00n zoon van den nomenheidmetden rchristeljk-Germaanschen
voorgaande.Hjwerdgeborenden 3denAugus- Staat'' veel wantrouwen. Allengs krachtiger
sluitomtrentdegeesteljken,diemetafzetting
bedreigd werden, wanneer zj afweken van
de regtzinnige kerkleer,enz.Eindeljk deed
00k de verdorvenheidvan zjn Hofhem aanmerkeljk dalen in de volksgunst.
tus 1770, trad den 24sten D ecem ber 1793 in

hethuweljkmetzpf/ïderf
zlM eeklenbnrg-strelith

openbaarde zich hetverlangennaareenegrondwet, en de opening van den Landdag,door

aanvaardde de regéring in 1797,voegde zich de verordening van 3 Februarj 1847zamenden 3den November 1805 voorwaardeljk en geroepen,was onvoldgende,om hette bevrein hetgeheim bjdecoalitietegenFrankrjk, digen.DevolksbewegingvanMaart1848dwong
m aar slootreedsden 15den D ecemberdaaraan- echter den Koning te geven,wathjgeweigerd
volgenden te W eenen eene voorloopige over- had vrjwillig te verleenen.De censuur der

eenkomstmetgenoemdrjk,waarbjhjAnspach drukpers werd ûpyeheven.De woelingen te
aan Bejeren,Cleefen NeufchâtelaanFrank- Berljn ontaardden lnstraatgevechtentwaarna
rjk afstond,en daarvoor geheel Hannover de Koning rondreed met de Duitsche vaan
ontving. Toen Prtlissen den lsten April1806 (zwart-rood-goud)enhetdenkbeeldgoedkeurde,
ditland bezette,Ontving heteene gorl
o6sver- dat Pruissen zich m oest oplossen in Duitschklaring van Engeland,w elke echter w eerin- land. Den 28sten Maart 1849 werd hj door
getrokken werd. De stichting van den Rjn- de meerderheid derNationale Vergaderiny te
Bond, waaraan Pruissen door het oprigten Frankfort aan de Main tot Duitsch K elzer
een N oord-Duitschen Bond een tegenwigt verkozen doch hj wees die waardigheid van
sqzilde geven,de teruggave van Hannoveraan dehand (zie voortsonderD'
uitschlandenPruisEngeland en hetvoortdurendvertoefvanFran- sen).Bj herhaling werd zjn leven dooreen
schesoldaten in D uitschland,deden eenoorlog moordaanleg bedreigd, den 26sten Julj 1844
metFrankrjk ontstaan.DeveldslagenbjJena door Tseheelt en den 22sten M ei 1850 door
en bj Auerstëdtgaven aan deFranschen de Sfeloge.Toen hj voortsin 1857in Bohemen
heerschappj inhanden,endeYredevanTilsit eene badplaatsendaarna bj drukkende hitte
tHot'teW eenen bezochthad,werd hj op
(9 qulj 1807)kwam den Koning op de helft he
van zjn grondgebiedtestaan.Toen hj tegen hetkasteelPillnitzbj Dresden dooreenaanhet einde van 1809 te Berljn terugkeerde, va1 van beroerte getroFen. Hierdoor hadden
zocht hj den geheelen Staatte hervormen zjnegeestvermogenszôö geleden,dathjden
ouder de m edew erking van Steùten later van 23stenoctobervandatjaarzjnbroederW illem,
R ardenbery.Door den nood gedwongen,sloot den tegenwoordigen Koning,methetregérings-

hj den 24sten Februarj 1812een0t2endefen- beleid belastte.Hj overleedden zdenJanuarj
siefverbond metNapoleon en stondhem bj 1861.
met 30000 man in den 00rl0g tegen Rusland.
KewrrorstenenA'blizweavanz
sWkéo ,nameljk:
Eene overeenkom st, door York, den bevelIkederik Ide s'
/rt
/dlcre,een zûon van den
hebberdezer manschappen,den 3osten Decem- markgraaf I'
rederik de Gedfrelg:nan Aeidqsezl.
ber 1812 op eigen gezag metden Russischen Hj werd geboren te Altenburg den 29sten
gereraalDiebihjgesloten,reddedatkorpsvan Maart 1369, bragtden 13den November 1382
een dreigenden ondergang, daar het nu a1s teChemnitzmetzjne broederseeneverdeeling
onzjdig werd beschouwd.De Koning WaS t0t stand,waardoorhj hetOsterland)demark
eerstgenoodzaakt,dienm aatregelaftekeurenj Landsberg,een gedeelte van Voigtland en de

doch verklaardelater,toenhjzjn zetelnaar voogdjschay Coburg verkreeg.Zjn bjstand
Breslau verlegd ha4 (Januarj 1813),dathj in den Hussleten-oorlog wasvoorkeizer kbggis-
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mund van zôô veel belang,datdeze hem met bragt metde Standen des Lands eene constide keurvorsteljke waardigheid en met het tutie in gereedheid) en hervormde de regtshertogdom Saksen beloende.Een lichtpunt in pleging en het binnenlandseh bestuur. Toen

de geschiedenis van zjn bestuurisdestich- hj den troon beklommenhad (6 Junj 1836),
ting der universiteit te Leipzig in 1409.I1& volgde hj eene gematigd vrjzilllige rigting,
1425 leed hj bj Briix en in 1426 bj Aussig maark0n hierdoorden storm van 1848nietafde nederlaag tegen de Hussieten, en m en

wenden van Saksen.Nadat in Meide opstand

meent,dat verdriet Over deze rampen zjn beteugeld was,volgdein 1849 eenegeweldige
dood bespoedigden, die Op den 4den Januarj readie.Hj wasgehuwd (1819)metdeaarts1428 voorviel.
hertogin CarolLna van Opdfesr/k (# 22 Mei
Frederik 11d6ZccFzï-pedùe,een zoon van 1832) en vervolgens (1833) met Maria t)(Il
den voorgaande en den stamvader der Ernes- leqeren,en overleed den 9denAugustus1854
Jïjzlq
scAeen Albertl
jnseltelqnen.Hj werdgebo- te Brennbiihl in Tyrol tengevelge van het
ren den 24sten Augustus 1411,aanvaardde in Omvallen van een wagen.
1428 het bewind,en geraakte na hetkinderEen Koniny rtzzlZtveden
t,nameljk:
l0osoverljdenvan I'
rederikdeVreedzameover Frederik,een zoollvan den landgraafKarel
de verdeeling van diensnalatenschap inoorlog '
/
lcoz Hessen.Hj werd geboren te Cassel in

met zjn broeder '
Willtelm (1445),en deze 1676,trad in 1715in hethuweljk metUlrika
strjd eindigde eerstop beveldesKeizersna .Fldpzlp9*tz,eene dochtervan Koning KarelXI
verloop van 6 jaar. Hj overleed den Tden van Zweden!begafzich a1s generalissim us in
September 1464.

Frederik II1de Tryzd,een zoon van keurvorst Ernst.Hj werd geboren te Torgau den
liden Januarj 1463, en ontving in 1486 de
keurvorsteljke waardigheid, terwjl hj de
overige landen gemeensehappeljk bestuurde
met zjn broeder Jan.Hj waseen voorstan-

Zweedschedlenst,en zagzichden 26stenMaart
1720.,metgoedkeuring derStanden t0tkoning

van Z
rwedenbenoemd.Hjwerdin 1730tevens

laudgraaf van Hessen-cassel, verloor in een
oorlog tegen RuslandeengedeeltevanFinland,
en overleed den 5den April1751.
Een Koniny ran lrrïir/ezzlùer.t/,te weten:
der der w etenschappen, stiehtte de univerI'
rederik I FGJI:zzl Karel, een zoon van
siteit te W ittenberg,en beschermde Imtltert hertog I'
rederik .rfz.gdpiz
lf.svan F'ïirfgzzlldrg.Gezonder diens leer te om helzen. T0t 3-maal boren den Gden November 1754!werdhj in
t0e was hj vicarisdesRjks,maarweesde 1787 luitenant-generaal in Rllsslsche dienst,
keizerskroon van de hand, hoewel zj hem beklom den 23sten D ecember 1797 den hertona den dood van M aœimiliaan I werd aange- geljken troontwerd in 1803keurvorst,verboden.Hj overleed den 5den Mei1525.
kreeg sehadeloosstelling voor het verlies van
Frederik H.
C
Xt
/ZI.
:JI de .
&.
ç/rt
zt
rr#'
J.gd, K oning landaan den linker-oevervan denRjn,voorts

van Saksen. Hj werd geboren te Dresden, doorden VredevanPreszburgn0gmeerjrondden 23sten D ecember 1750!was een zoolzvan gebied,bekleedde zich den lsten Januarp1806
keurvorst I'rederik C/zriddztztzzl, volgde dezen met de koninkljkewaardigheid, vernietigde
op onder voogdjschap van zjn oom, prins de censtitutie en regeerde als absoluut moClaveri'ao op den l7den December 1763,nam nareh. Door zich aan de zjdevanNapoleon
den 15denSeytembex 1768 zelfdeteugelsvan tescharen verwierfhj voorzjneheersehappj
het bewind ln handen,schaarde zich in den eene uitgestrektheid van 368 D geogr.mjl
Bejerschen Successie-oorlog aan de zjde van met bjna 1'/a millioen inwoners.Eerstna
Frederik de G'
rpp/e, wees in 1791 de kroon den volkerenslag bj Leipzig voegdehj zich
van Polen van de hand,nam in 1793 en ver- bj de Verbondene Mogendheden, zag zich
volgens deel aan den oorlog van Duitschland door het verdrag van Fulda (6 November
tegen Frankrjk,en onderteekendehetverdrag 1813)in hetonafhankeljkbezitzjnerlanden
van wapenstilstand en onzjdigheid tusschen gehandhaat'd, en trad den lsten September
Opper-saksen en Frankrjk.MTèIverbond hj 1815 t0e t0tden Duitsehen Bond.Eenegrondzich in 1806 metPruissen en Frankrjk,maar wet, die hj vervolgensaan zijne onderdanen
sloot den llden DecembervandatjaartePosen wilde schenken, werd door de Standen vervrede met Napoleon, verkreeg den titelvan worpen.Hj Overleed den 3osten October1816.
koning, voegde zitth bj den Rjn-Bond en
Een Grootltertoy 'ptxzzBaden,te w eten:
verwierf bj den Vrede van Tilsit (1807)het I'
rederikI '
Ilrïllezz
lLodewj;k,tweeden zoûn
hertogdom W arschau. A1s trouwe bondgenoot van groothertog Leopold uitzjn eerstehuwevan Napoleon werd hj na den volkerenslag 1jk met de Zweedsehe prinses Sophie.Hj
bj Leipzig degevangene vankeizerAleœander werd geboren den 9den September 1826,en
van Rusland en hield te Presburg zjnverbljf. toen krankzinnigheid zjn euderen broeder
Door een besluitvan het Congrès te W eenen

Lodewj;k (f 22 Januarj 1852) onyeschikt

moest hj de helft van zjn grondgebied aan maakte voor de regéring, werd hj m diens
Pruissen atbtaan. Vervolgens keerde hj den plaats t0t kroonprills benoemd.Hj werd 0pTden Junj 1815 terug naa'
r zjne hoofdstad, volger zjns vaders den 24sten April 1852,

en Overleed den 5den M ei1827.
eerst als prills-regent, den Gden September
Frederik xl.zwz
lfdï 11, Kouing van Saksen, 1856 als groothertog, hiefden staat van beeen zoon van prinsM aœimiliaan (een broeder 1eg 0p,deed deconstitutie wederinvollewervan den voorgaande).Hj werd geboren den king treden, en benoem de in Maart1860 uit
18den Mei1797,zag zich den3ostenSeptember de leden dervrjzinnigeoppositie een nieuw
1830benoemdt0tmederegentvanKoningAnton, kabinet. Daarna heeft hj metjvergewerkt
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aan de hervoY ing van hetbinnenlandsch be- den Avensch der aristocratie, alles weder op

stuur. Den zosten September is hj in het den ouden voet.In 1854 werd hj generaal
huweljk getreden met Lqt
ise van T'
rfl.
s,
sezl, der infanterie in Pruissische dienst,nam in
eene dochter van den tegenw oordigen Keizer 1864 deelaanden krjgstogttegen Denemarvan Duitschland.
ken,voerdein den 00rl0gvan 1866hetbevel
Over het tweede Pruisslsche reserve-amnéeEen Hertog '
c(
- Brunswl
jk,nameljk:
I'
rederik '
FiI/:@l, den Jongsten zoon van korpsen rukte voorwaartst0tNiirnberg.Bj
hertog KarelWillem Fer#izllol#.lIj werdge- hetuitbarstenvan den oorlogtegenFrankrjk
boren den gden october 1771,streed in 1792 (1870)zag hj zich belastmethetkommando
en laterin Pruissische diensttegenFrankrjk, over hetkustleger,daarna benoemd t0tgeneonder anderen in 1806 bj Auerstëdt,en ge- raal en chefvan hetreserve-legerin Lotharu ktemethetkorpsvan Blioher bjLiibeck ringen, waar hj Toul en Solssons t0t de
in kxjgsgevangenschap.Nadathj in 1805het overgavedwong,en nam jverig deelaanden
vorstendom Oels geërfd had, werd hj den strjd aan den oever der Loire.Hj iseerst
loden November 1806 de opvolger van zjn gehuwd geweestmetAltxqu ta A cf/zïltfl < ïIvader alshertog ran.
A SIAI:ZCJ/;.Doch Napo- helmina wpl Rea.
n.
n-sehleo-kröstritz(f 3 Maart
leon verklaarde hem vervallen van het be- 1861) en vervolyens met prinses Anna e.4
wind,waarna I'
rederik bj hetuitbarstenvan Hessen(f 15 Aprll1865).
Frederik < ïJI:-,groot-hertog van Mecklenden 00r10g van 1809 een vrjkorpswierfin
Bohem eb, na den wapenstilstand van Znaim burg-strelitz, een zoon van den groûthertog
(12 Julj 1809)zich daarmedeeenwegbaande George en van prinses M aria,eene dochter
plz?Hessen-cassel.
naar de Noordzee en dewjk nam naarEn- van den landgraafFredcik '

geland. Hj keerde echterden zlsten Decem- Hj werd geboren den 17den October 1819,
ber1813naarBrunswjk terug,en sneuvelde aanvaardde het bewind den 6den September
bj QuatreBrasden 16denJunj 1815.
1860,en bejvertzichom demiddeleeuwsche
Landgraven en Xe/r /
tw dfel ran A '
e.stçezl,- toestanden z00 veelmogeljk in zjn Staatte
dezezjn:
handhaven.Hj isin 1843 gehuwd metpxinFrederik IIt landgraaf van Hessen, een ses Ay-quta,eene dochtervan denEngelscben

zoon van landgraaf Willem VII1.Hj werd hertog Adol
f'
pJl Cambridge.
geboren den 14den Augustus 1720,omhelsde
r c,rk.grcrolvan Vdï,
st
xel,nameljk:
a1s kroonprins de R.Katholieke godsdienst,
Frederik de Gebetene ofde Vroli
jke saarkaanvaardde het bewind in 1760,en overleed graaf van Meissen en landgraafvan Thiirinden 3lsten october 1785.Hi
j leverde aan gen.Deze, geboren in 1256, was een zoon
Groot-Brittanje17000Hessischesoldatentegen vau A lbreeht de Ond-gende (Unartige),landbetaling van 22 millioen thaler, besteedde graaf van Thiiringen! en van Margaretka,
Mnzienljke sommen aan deverfraajingvan eene dochter van KelzerFrederik IL Zjne
Casselen stichttehetMuséum Fredericianum. moeder beet hem , naar men verhult, van
Ikederik <ïII:- I keurvorstvan Hessen. bittere smart in de wang,toen hj de vlugt
Deze, geboren den zosten Augustus 1802 en moest nemen, om zich aan de vervolgingen
een zoon van keurvorst W illem,.fT,zag zich van zjn vader te onttrekkenïMet zjn broeden 3osten September1831benoemd t0tmede- der Diezmann oorlûogde hj tegen zjn vader,
regent,wassedertdien tjd de eigenljke be- die hem wilde onterven,daarna tegen Keizer
stuurder des lands, aanvaardde den zosten Adolf van NJ:.
:JSI,aan wien zjn vaderThi
iNovember als opvolger zjns vaders hetbe- ringen verkochthad!alsm ede tegen diens0pwind,verleende,na langdurig gehaqelmet volgerAlkeeld f,wlenslegerhjbjLucka(31
de Vertegenwoordiging,den 13den Aprll1852 Mei1307)de nederlaag toebragt, kwam na
eene nieuwe gondwet,m=r moestvolgens den dood van Diezmann (1307) in het volle
een Bondsbeslmt van 24 Mei1862 de consti- bezitvan Meissen,de Lausitz en Thiiringen,
tutie van 1831 herstellen.ln den oorlog van vereenigdederjksstedenAltenburg,Chemnitz
1866 verloor hj zjn grondgebied, hetwelk en Zwickau met zjne landen,verloor de
doorPruissen werd geannexeerd.Hjwerdals Nederlausitz aan markgraaf Offp van WrJlgevangene eerst naar M inden en toen naar denArg, w erd in 1322 door eene zielsziekte
Stettin gebragt,en houdtthanszjn verbljf aangetast,en overleed te Eisenaeh den 17den
op hetkasteelHortzowitz in Bohemen.Sedert November 1324.
Inredeeik 11 de S nstige,een zoon van den
1831ishj in morganatischen echtverbonden
m et Gsvtrgbde,de gescheidene echtgenootevan voorgaande.Hj werdgeborenin 1310,kwam
den Pruissischen luitenant Lehmann.Zj ver- in 1324 aan hetbewindonderhetvoogdtjschap
kreeg den titelvan gravin ron fcFzcfz-kr.ç en van zjne moeder Eloabetlt '
pls Arnùawgk,
werd later t0tgravin ron W'
- J'?4verheven.
werd door de Bejersehe partj na den dood
W oothertogen'
?
lczlaYenklenburg,nameljk: van Keizer Lodewuk t0t diens opvolgerbeFrederikFrczl.:11,groothertogvan.Mecklen- stemd, maar deed hiervan afstand ten gunste
burg-schwerin. Deze, een zoon van groot- van KarelIK Hj overleed den 18den N0hertog Paul Fget
ferïk en van prinsesAleœan- vember 1349.
A is: van z'ri.:qsel, werd geboren den 28sten
I'redeeik III de Gedfrezee, oudsten zoon

Februarj 1823,aanvaardde het bewind den van den voorgaande.Hj werd geboren in
7den Maart 1842, beloofde in 1848 en 1849 1331,kw am in 1349 aan hetbewind o0kten
eene herziening der grondret, die weldra behoevevan zjneJongerebroedersLBaltltasar
werd uitgevoerd,maarbragtln 185% volgens t 1406, Willem t 1407),verkreeg d00rzjn
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huweljk met Cathanina '
pJl Eenneber.
q een
groot gedeelte van hetvoogdjschap Coburg,
en overleed den 3osten Mei1381.- Zjnzoon
en opvolgerwasFrederik dek
gfrï/ecre,boven
reeds vermeld.
Kenrvorsten van deTJJJZ,te weten:
I'
rederlkIde Ord'
rlnizzwclr,doorzjnevjanden de Woozt
fIritsgenaamd.Hj wasde2de
zoon van Lod-l
jk 1II de Gebaarde, en na
den dood van zjn ouderen broederLodeœj;k
bestuurder van het keurvorstendom , en in
1452 door de Standen voor levenslang metde

regéring belastondervoorwaarde,dathjzjn

249

overhtiden16denAugustusbevelvoerdebjMars
laTour,terwjlhj voortsMetzbelegerde en
t0t de capitulatie noodzaakte, en vervolgens

aan de Loire tbj Beaume la Rolandeenz.)
streed.Thansbezithjdenrangvangeneraalveldmaarschalk.
Frederik N IJdPZ(Nikolaas Karel),kroonprins van Pruissen, een zoon van den tegen-

woordigen Keizer en Koning.Hj werd ge-

boren den 18den october 1831, zag zich in
1859 benoemd t0tkommandantderlstedivisie
infanterie der garde, in 1860 t0t luitenantgeneraal,- nam in 1864 onder W rangeldeel

neef PltLli
ppw,
nals zoon en opvolgererkennen aanden veldtogtinSleeswjk.- verkreegin
zou.Keizer Frederik III kwam daartegen in datzelfde jaar het opperbevel over het Qde
verzet,en de Keurvorst werd in den ban ge- armee-korps,- werdin 1866generaalderinfandaan.Voortsondersteunde hj den afgezetten terie, in 1866 opperbevelhebber van het 2de
aartsbisschop van MainzDietroh vonTtvdzlùzfr.ç, armee-corps,streed bj Nachad, Trautenau,
versloeg zjne tegenstandersbj Seckenheim, Skalitz! Loor, Schweinschëdel, Königinhof
bleef in w eerwilvan 'sKeizers verzetin het en Könlggrëtz,wasin den oorlog metFrank-

ongestoorde bezit van zjne landen,breidde
het grondgebied van het keurvorstendom aanmerkeljk uit,en overleed den 12den December1476.Hj wasgehuwd met Clara .
D:JJI,

rjk in 1870 opperbevelhebber van het 3de
armee-korpsbjW eissenburg,W örthenSedan,

den slag bj den W eiszen Berg bj Praag (8
November1620),en werd wegenszjnekortstondige regéring depW interkoning''genaamd.
Hj vond eenewjkplaats in deNederlanden,
werdin 1621in den rjksbangedaan,- voorts
doorhertog Maœimiloanrlz
lBel
jerenvanzjne
landen beroofd,en in 1623 vervallenverklaard
van de keurvorsteljke wurdigheid. Zonder
het verlorene te herkrjgen,overleed hj te

bragt gelmimen tjd door ln het zuiden van
Fmnkrjk.In 1864 nam hjdeelM ndenveldtogt naarSleeswjk,werdin 1867bevorderd
totluitenant-generaalà la suite bj hetPruis-

1613 gehuwd metE loabeth,eene dochtervan

eene dochter van prins Ek ard 1)t- Saksen-

en bezitthansdenrangvan generM l-veldmmqrschalk.
eene burgerdochteruitAuqsburg,diehj t0t Een H erto.grJAlAnhalt,nameljk:
vrouw e nan Defflgel verhlef,en werd door
Leopold Fre&ro Frcw.v Nicolaas Fref/dà,
haar de stamvader der vorsten en graven '
von eenigen zoon van hertog Leopold Fredeik van
Löwedein.
HlAclf-.De.:.:cl en van Frederica .rp'
yi.:c '<ï!Frd&dk V,een zoon van keuxvorstFrede- helmina ZIOSJII , prinses van Prtlissen. Hj
gQ IV van de Pfalz.Hj werd geborente werd geboren te Dessau den 29stenApril1831,
Augsburg in 1596,kwam in 1615 aan hetbe- studeerde te Bonn en te Genève,trad in 1851
wind, werd als Hervormd opperhoofd der in Pruissische dienst, maar keerde in 1853
Protestantsche Unie in Augustus 1611 t0t naarDessau terug,waarhj belastwerdmet
koning van Bohemen gekozen en den zden het opperbeveloverhetAnhaltscheBondsconNovember gekroond, verloor de kroon door tingent.Voorts ging hj yedurig op rei
sen

sische leger, en trok in 1870 en 1871 ten

strjde tegen Frankrjk.Toen zjnvader,die

de verschillende deelen van Anhalt weder
vereenigd had,den zzsten Mei 1871 overleed,

aanvaardde hj hethertogeljk bewind.Hj is

Mainz den 19den November 1632.Hj was in gehuw d m et prinses Antoinette 'pls S@ksen,

Koning Jaoobt
œ I van Engeland. George% 2 Ifes&:r.g.
die in 1714 koning van Engeland werd,was
Een Prins'
px Sleeswqk-Holstein-k
%onderbvgdoor zjne moeder een kleinzoon van ge- z fzoçfufezllv.g,trweten:
noem den keurvorst.
Frederik Cleufïgcs Angnstj oudsten zoon
van CltristiaanX> e!Frederikz.lfxuç/
TweePruissisch,eT'
risdezl,nameljk:
M.
sf.Hjwerd
I'
rederik Karel (Nikolaas), een zoon van geboren den 6den Julj 1829 oy hetkasteel
prins Karel,den broedervan K eizerW illem 1. Augustenburg, nam in 1848 dlenst bj het
Hj werd geboren den zostenMaart1828,nam Sleeswjk-Holsteinsche leger en werd na de
in 1848a1skajitein deelaan den veldtogtin restauratie der Deenscheheerschappj yithet
Sleeswjk,enln 1849alsmalooraandienvan land gebannen.Naden dood van I'redink VII
Baden, werd in 1852 overste,in 1860 gene- van Denemarken verkondigdehjineeneproraal en chef van het derde année-korps,in clamatie van 16 November 1863,dathj na
1861 generaalder kavallerie,in1863generaal den afstand zjnsvaders als naaste erfgenaam
enopperbevelhebbervanhetPruissischekorysj deregering derhertogdommen Sleeswjk-llolbestemd voor de Bonds-executie in Holsteln, stein aanvaarddej werd door onderscheidene
ln 1864 kommandant van hetleger derGesl- Duitsche Vorsten in die waardigheid erkend
liëerden aldaar,- inden oorlogvan 1866tegen en in devolksvergaderingen teElmshorn (27

December1863)en teRendsburg(8Mei1864)
alsFrederik VIII t0thertoguitgeroepen.Toen
Denemarken in verzetkwam tegen zjnebeweerderegten,poogdehj deze,opverlangen
bevelhebber van het 24e armee-korps, waar- van denBondsdag,tebewjzen,dochPruissen
Oostenrjk kommandant van het lste armeekorps,waarmedehj vochtbj Miinchengrstz,
GitschinenKöniggrëtzj- in 1870,bjhetuitbarsten van den00rl0gtegenFrankrjk,opper-
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en Oostenrjk namen dehertogdommen in be- ondernemingenvan zjn broeder.Kortvöôrhet
zit, w elke in 1866 door Pruissen werden overljdell van dezen werd I'
redeeik .
s'
dz
l#z'
il
opperbevelhebber overdelegersderVereenigde
geannexeexd.
Een Stadl
touderder T'
QreezlktfeNederlanden, Provinciën,en 1za den dood van M auritsstadhouder derNederlandsehe gewesten,metuitnameljk:
I'rederik A àzlt@zro , prins ran OrJzl
.# , e
en zondering van Friesland,Groningen,de Omzoon van prins Willem IenLouisadeOplùze. melanden en D renthe,diegraafErnstCtztsïvlir
tz,stvcx t0tstadhouderbegeerden,hoezeer
Hj werd geboren teDelftden29stenJanuarj nan F'
1584 en alzoogenûemd naarzjn petersHen- deze gewesten, na den dood van laatstgeddk IV van Frankrjk en I'
rederik IIIvan noemde (1639),zich desgeljksaan hetstadDenemarken.Toen in zjn geboortejaar zjn houderschap van Inrederik Hendrik ondervader door sluipmoord gevallen was, werd w ierpen.
hjmetde meeste zorg doorzjnemoeder0p- DeStadhouderzette denstrjdtegenSpanje
gevoed.Hj bezochtvoortsdehoogeschoolte m et de gunstigste gevolgen voort.Door herLeiden, waar van Donnerille hem als gotlver- haalde overwinningen el1 door het belegeren
neur, Joltan '
lczd der D0e.
$ (de Jongere) als en veroveren van Grol (1627), 'sHertogenvriend,en degeleerdeDaniè'
lTlyzlhem a1s bosch (1629), Maastrieht, Venlo,Roermond,
leermeester ter zjdestonden.Reedsin 1593 Stralen en Sittard(1632),vanRjnberlt,Schenhadden de Staten van Holland hem een regi- kensehans en Bleda (1637),en eindeljk van
m ent van 20 vendelen soldaten toegekend; Sasvan Gent(1644)en 11:11st(1645),waarbj
kort daarna werd hj gouvernetlr van Geer- hj steeds zelf tegenwoordig wad en bljken
truidenberg en woonde de belegering dier gaf van schrander beleid en onverschrokken
plaats bj, waarna hem jonker Arend '
tl
tzzl moed,bragthj Spanjezpöver,dathetzich
Duivenvoorde a1s vice-gouverneur werd toege- eindeljk bereid verklaarde, om afstand te
voegd.Nadathj in 1594 aan denmoordaan- doen van zjne vermeende regten op ons
slag van Renielton,priesterteNamen,ontsnapt Vaderland. Zeer te betretu-en ls het alzoo,
was,begafhj zich in 1597metzjnemoeder dat hj het sluiten van den Munsterschen
naar Frankrjk,Om er tegenwoordig tezjn Vrede (1648) niet mogt belzven,maar den
bj het huweljk van zjne zuster Charlotta 14den Maart 1647 overleed.
WrJIJZ/Ji. met Clande dela Tremouille.Daar
I'
rederik Aàp#zrik muntte nietalleen uit als
leerdehj denridderljkenkoning H endrik J'F veldheer,maarookalsregellt.Hjbezatevenkennen, doch de zucht) om zich onder de zeer de kalm te, het overleg, de volharding
leiding van zjn broederM aurits in den wa- en de stilzwjgendheid van zjn vader,als
?enhandelteoefenen,bragthem spoedigweder diens verdraagzaamheid in zaken van godsm Holland. In 1599 gaf hj de eerste proef dienst. Hj was een trouw vriend,en tevens
van dapperheid, daar hj methetzwaard in ridderljk en edelmoedig jegens zjne vjandevuisteen weg baande doorde vjandeljke den. Groot was zjne liefde tot de wetenbenden.Opl7jarigen leeftjdkreeghjzitting schap; hj sprak Onderseheidene talen, en
in den Raad van State, werd kolonel van schreefdebelangrjke rMémoiresde Frédéric
een regiment W alen, en nam deel aan den Henri,Prinee d'Orange,depuis 1621jusqu'en
slag bj Nieuwpoort,waar hj op hetvoorstel 1646! trouvés dans l() cabinet de madame
van den bezorgden M awrits, om zich te ver- R enr%ette CJJAJHZ/: de .NtZ.S.StZ'II.- Enrichies
wjderen,ten antwoordgaf,dathj metzjn du portrait du Prince et de flgures,dessinées
broeder w ilde leven en sterven.
etgravéespar B.Picardt(1T33)'',uitgegeven
In 1602 ging hj aan het hoofd van een dool-Isaae .petzçftsoùrd. De Prinsw asin 1625
gezantschap naar Engeland, om Jaeobus 1 gehuwd m et Amelia, eene dochter van Johan
geluk te wenschen bj hetaanvaarden van den Albert 'pczl Solms, die hem 2 zonen en 4
troon.Voortsverwierfhjnieuwenroem zoowel dotthters schonk.
bj de belegering van Graveen van Sluisals Onderscheidene Bisscltoppen nan Utrecht,nabjhetvermaarderuitergevechtaan deRhûer, m'aljk:
waar hj door den moed en de'gevatheid
I'
rederik '
k
lcx Adllen,achtsten bissehop.Hj
van zjn stalmeesterHodenpylaan een wissen werd geboren te Sexbierum en was een acht
e
rkl
ei
nzoo
n
van Radbond f, ontving ondood ontkwam.Daarnaonderscheiddehjzich
400r hethernemen van Breevoort(1606),doo1
' derrigtvan Riafriedt
us,bisschopvan Utrecht,
zjn aanslag op Venlo(1606)en doordeover- en werd,opverlangen van KeizerLodewnkde
rompelingvan Erckelens(1607),waarbjgraaf Frp-e omstreeks het jaar 828 de opvolger
Hendrik nan den .
& r# zjn krjgsgevangene van ztjn leermeester,maar vestigde zich te
wel.
d.GedurendehetTwaal:arigBestandtoog Deventer,omdatUtrechtdoor de Denen was
Fredcik Aàzl#rïk met 6000 voetknechten,12 bezet.Hj bezochtZeeland,om er deoverkornetten ruiters en hetnoodige geschutnaar bljfselen der afgoderj uitteroejen.Minder
Brunswtjk, herstelde er den vrede tusschen goed slaagdehjin Friesland,waarhjbetere
deze stad en haren Hertog en handhaafde den denkbeelden w ilde brengen omtrent de D riekeurvorst ean .fz'czl#ezzù'
?xr.g in zjne bezittin- ëenheid.Hj deed er nameljk driemaal daags
gen. In 1619 werd hj door Manrits belast eene geloofsbeljdenis voorlezen, beginnende
meteene zending naar hetprinsdom Oranle, m et de woorden: rDe Vader is eeuwig,de
zag zich na het eindigen van het Bestand Zoon i
s eeuwiq,deHeilige Geestiseeuwig.
(1621) benoemd tot generaal der ruiterj,en Eris onderscheld tusschen dejersonen,maar
nam deelaan de sedertniet zeervoorspoedige

de natuur is één''. - Na zpn vertrek uit
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en Gelderland, zjn wapenroem?terwjl hj
zich in 1421 op T8-jarigen leettjd aan het
hoofd steldevaneenesterkekrjgsmagtenniet
weiniy bjdroeg t0thetsluitenvan den vrede
Jans-kapèlte Utrecht door gehuurdemoorde- in Me11423.Hj overleedop dengdenOctober
naars omgebragt.Men vermoedtjdatdezeuit- van laatstgemeldjaar,enwerdindedomkerk
gezonden waren doorJ'
uditlt,de gemalin van begraven. Zjn grafschrift vermeldt, dat hj
Keizer Lodewjik, omdathj haarhad aange- Holland en Kuynre versterkte, Stellingwerf
klM gd wegens misdadigen omgang metBer- dooraankoopverkreeg,Schoterwerfverwoestte
x># graafvan Wcrcdlpzltz.
en Rjnestein en Eversteiu sloopte.Hj wordt

Friesland bezochthjde overigegewestenvan
zjn bisdom, en bevorderde overaldestofeljkeengeesteljkebelangen zjneronderdanen.
Hj werd echter den lldenJulj 838 in deSt.

Zr ik,uitLotharingen afkomstig.Hj wasin

geroemd als een uitstekend kerkvorst.
Frederik JT.
'-vanWtz#ezl,den 56steubisschop.

hj erals43stebisschopt0topvolgervanGeory
rtxz Henegonwen gekozen werd.Hj lietzich
'
teRomet0tbisschopwjden,verkwistteveel
geld en maakte groote sehulden,zoodathj
zwarebelastingenoplegdeaanzjneonderdanen.

rJ4 Baden en van eene zuster van Keizer
Frederik H L Toen hj den 13den Mei1496
door den invloed van Keizer M arimiliaan,
n werd,bet0tbisschoy van Utrechtgekoze
kleedde htl de betrekkinq van kanunnik te

stand,en hetkasteelDullenburg(Tollenburg),
door G'tty gesticht, werd verbrand.De bisschop zecht hulp bj Reinoud 1 rlzlGelder,
doch dezewerd weldra doorzjn zoongevangen genomen,en daarnabj Willem III,graaf
van Holland,die hem met eene krjgsmagt

er5 dagen latergehuldigd.W eldramoesthj
strjden tegen de lteeren '
pl/l W'
isa ,die met

toen hj in 1393 t0t Opvolger van I'
loris ran
Tlr
erdloF
zo'
tzzlgekozen werd.Hj hadteParjs
gesttldeerd en zelfslessen gegeven in deregtswetenschap.NazjneplegtigeintredeteUtrecht
moesthj 00r1Ogvoerentegen 2 W esttàalsche
edelen,Bitter en Jan ran .2tzJd'peI#,van wie
het Stieht veel te lgden had. Hj behaalde
eene volkomene overwinning (Augustus 1404)
en kwam terugmeteen rjkenbuit.Gedurende
de30Jaarvanzjnbewindwashjvelemalenin
krjgsverrigtingen gewikkeld.In 1395 trokhj

en drostvan Drenthe.Naauweljks echter had
hj dezen t0t zjn pligtgebragt,toen hj in

Frederik fT, een telg van den stam nan

1317 proost van St. Pieter te Utrecht,toen

Hj was een zoon van den markgraafKarel

Vele edelen,zooals van Lynden,vanAàdfdrezl, Keulen. Hj deed zjne lntrede te Utrecht
nan O--erezlenz.,kwam en tegen hem in 0p- den l7den September van datjaaren werd

een aantal door hertog A lbrea t rczz Saksen
afgedankte soldaten een inval deden in het
Sticht, doch A ederik,ondersteund door den
hertog van Gelder,behaalde in 1498 op hen

onder Jan ran A rkel ondersteunde, waarna eene glansrjke overwinning. Toen in 1499
Frederik zich op voordeeligevoorwaardenmet de hertog ran Cleef Rhenen veroverde en de
mstreken van Utrecht liet plunderen, viel
zjnevjanden verzoende.Daardoorechterhad O
hj zich afhankeljk gemaaktvan den Graaf de bisschop,geholpen door desteden van het
van Hollandtzoodat hj zonder diensgoed- Boven-sticht, in de landen van den Hertog,
keuring niets mogt ondernem en ofvaststellen. bragt er moord en brand,en veroverde GenOnderzjnbestuur(1320)verreesdedomtoren nep,waarna devredegeslotenwerd.Hjgenoot
en werd in 1382 voltooid.Frederik overleed voorts w einig rust.Het Stiehtwerd gedurig
den zosten Julj 1322op hethuisterHorsten geteisterd door Geldersche krjgsbenden, en
rederik o0rlog voeren tegen
w erd in de dom kerk ter aarde besteld.
in 1512 moestI'
I'
rederik III rlzk Blankenlteim , den slsten zjn oproerigen leenman Roelofvan u
'
Ukzldfer,
bisschop. Hj was bisschop van Straatsburg, heer van Ruinen, slotvoogd van Koevorden

te velde tegen Reinoud .fF', bllrggraaf van

Koevorden,belegerde hem op zjn slot,bragt
hem als krjgsgevangene naarhet bisschoppeljk kasteelHardenberg,en slootmethem den
14den Mei 1397 een verdrag,waarbj Reino'
tbd
na 5 jaar afstand deed van zjne aanspraak
op deheerljkheidKoevorden envanallegezag
in Drenthe, waarna de bisschop beloofde de
oude regten en voorregten derDrenthenarente

oorlog geraakte m et de Groningers,die door
roof en plundering groote schade toebragten
aan de Drenthenaren.Dooraldien tegenspoed
was de bisschop afkeerig geworden van het

bewind.Hj verlangde naar rusten stond zjn
zetel af aan Filips '
tllzlBouryondië voor een
jaargeld van 5000 Rjnsche guldens,wMrna
hj zich te Lier in Brabantvestigdeen deu
24sten September 1517 overleed.Zjn aangenaam en vredelievend karakter werd ontsierd
deor geldzuchten neiging tOt weelde,praeht
en overdaad.

Frederica Sophia W ilhelm ina,prin-

ses van Pruissen en echtgenoote van den

Nederlandschen erfstadhouder Wéllem 75werd
geboren te Berljn den 7den Augustus 1747

en was eene dochter van A'agnst A IJE'Z/I
van Trzllidq:ezz en prinses Loldsa z plllïl nan

zullen handhaven. Zjne vjandeljkheden met '
XPWZ/HJ/eJ. Zj trad in het huweljk den

de stad Groningen werden in 1402 dooreen 4den Odober 1767 en betrok kortdaarna het
wapenstilstand geschorst, maar eerst in 1419 Huis in 'tBosch te 'sHage. In 1784 kreeg

zag hj er zich a1s wettig heer gehuldigd.
O0k nam hj deelaandenArkelschenoorlog,
maarbewaardedeonzjdigheid bj deburgertwisten in Holland.In 1417belegerdehj het
slotte Nienhuis van zjnweêrspannigendienstman Ererwùn plzlGutterwî
jck,en handhaafde

zj eenig deel in hetlandsbestuur,waartoe
haarmanneljkkarakterhaarbjzondergeschikt

maakte,maal'was weldra metharen gemaal
een voorwerp van den haat der Patriotten.

Zj volgde W illem F bj zjne verwjdering
uit'sHage,doch wildein1787vanNjmegen
QQk in 1420tin den oorlog tusschen Holland derwMrts reizen,ûm zo0 mogeljk aan den
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burgertwist een einde te maken.Zj werd
echterbj deGoelan-verwellen-sluisdooreene
bende Patriotten verhinderd,om dien togtte
volbrengen en moestnaarNjmegenterugkeeren.Dezebejegening werddoorharenbroeder
Frederék Willem ,koning van Pruissen, z0o
euvelOpgenomen,dathj aanstondseen leger

aanhetnoordeljk uiteindevanhetschiexeiland
Siërra-Leone inee'nmild-besproeid,doorhooge,
amphitheatersgewjs zich verheFende bergen
Omsloten dal.Hoewelhetklimaat er zeer gevaarljk isvoorden Europeaan,behoortdeze
stad metSt.Louist0tde belangjkste steden
van Afrika'
s westkust.Zj isrulm gebouwd,

dePrinsdewjk moestnemen naarEngeland,
terwjlzjnegemalin bj afwisselinginBrunswjky Pruissen en Holstein vertoefde. Den
10denMaart1813keerdezjalsweduweterug,

het00klangscheepschezeilen,diegedeelteljk
achterdemasten aan gaffelszjnvastgemaakt,
en gedeelteljk aan stagen ot'leidersaan den

afzond,om dien hoon te wreken.Z00 keerde en men vindt er eene kerk,onderscheidene
C llem T'
r in zegepraal naar 'sHage terug, scholen,een schouwburg,eene kazerne,eene
terwjldehersteldeorde van zaken doorEn- citadèlen ongeveer 11900 inwoners.
geland en Pruissen gewaarborgd werd.Dit
Fregatisde naam vaneenvierkant-getuigd
duurde echter niet langerdan t0t 1795,toen Oorlogschip met 3 masten. Intusschen voert

woonde beurtllings te '
sHage, te Haarlem

en op het L00, en overleed alhier den 9den

voorkant der masten geheschen w orden.Een

fregat is minder zwaar gewapend dan een
linleschip, doch voert zwaarder geschutdan

Julj 1820.- OmtrentFrederiea.Lo/idt
z <ïI- een korvet.Bj allefregatten heeftmen eene

helmina,koningin derNederlanden,raadpleege 0I!het kui
ldek geplaatste overdektebatterj.
men W %'llem L
Dle dereerste klassehebben daarenboveneene
Frederiks (W i1lem), een Nederlandsch doorgaande geschutlaag op het bovendek,terstaatsman en letterkundige,wMrschjnljk te wjl bj de fregatten der 2de klasse alleen
Groningen geboren in de 2de helft der 15de stukken geschut Op het halfdek en den bak
eeuw ,was meester in de vrje kunsten en - het achterste en voorste gedeelte van het
doctor in de geneeskunde, en werd in 1489 dek - geplaatst zjn.Bj onze marinezjn
domheer van St.Maarten te Groningen. In die der eerste klasse met 50 t0t54,en die
die betrekking en tevens door zjne kennis der tw eede klassem eteen kleineraantalstuk-

en welsprekendheid heefthj grooten invloed
geoefend op destaatszaken van dien tjd.Hj
was een voorstander van de partj derVetkoopers en een jverig tegenstanderderSaksische heerschappj.Hj ondersteunde de beschermheerschappj van den grMf van OostFrledlll# in Groningen,en koos evenzeer de
ZP.edq vau den hedog van Gelder1 toen deze
er hetbewind verkreeg.Namensde stadbragt

hjdezen geschenken tergelegenheidvan zjn
huweljk,entoendieVorstllroningenbezocht,
nam htjbj I'
rederikszjnintrek.Dezeverwierf
voorts door de beoefening der letteren de

vriendschap van Erasm'
us,Ganforten Agricolc, bevorderde de Hervorming door haar
mede voor te bereiden,vermaakte zjnebelangrjkeboekerj aan deSt.Maartenskerk,en
overleed in 1525.
Frederiksham ,00k Frederikskamm ,I'
rederïk/ lrzz,in hetFinsch Hamûnaenvoorheen
W ekelaœ genaam d, is eene havenstad en vesting in het Finsche gouvernem ent W iborg;

ken (tot36 toelgewapend.Tegenwoordigzjn

de m eeste van hulpstoomvermogen voorzien.
De bemanning telt300t0t450koppen.- Gera-

dedr#: Jregatten zjn zoodanige, van welke.
het bovendek isweggenomen,zoodathetkuildek bovendek wordt.Zj voeren alzoo eene
doorloopende batterj.
Fregatvogel (De),doorLinnaeusbestempeld m et den naam van Taehypetes Z g'?XïJt:,
behoort t0tdeorde der Zwemvogels(Natatores) en t0t de familie der Steganopoden,die
zich onderscheidt door een snavel van aanmerkeljkeofmiddelmatige lengte,lange,t0t
vliegen uitnemend geschikte vleugels,korte,
4-teenige pooten m eteenbinnenwaartsgeplaatsten achterteen, die door een vliesm et den
volgenden teen verbonsen is.Geenvogelvliegt

zonder bljkbare moeite hooger, gedurende
langeren tjdenverdervanland.Men vermeldt
voorts,dathj weleenseenevlugtheeftvan
4 Ned.el.Hj bewoont de eilanden van den

Atlantischen Oceaan, zooals Guadeloupe,St.

zj ligtop eenelandtongderFinscheGolf,36 Helena,Mauritius en Bourbon, en leeft van
geogr.mjlten west-noordwesten van Peters- visschenenschildpadden.O0kverzekertLeym t,
burg, bezit kazernen voor 14000 m an, een dathjop boomennestelt.Hjiszoogrootals
instituut voor kadets en telt ongeveer 3500 eenegans,heefteenl
angen!omgebogen,haakinwoners.Zj werd in 1722 doorZweden a1s vormlgen bek en donkerbrm ne ofzw artevedevesting gestichtop de plek derdoordeRussen ren.Zjneoogen st
aan op eene kaleplek,en
verwoeste stad W ekelaœ, maar in 1742 door hetmannetjeheeft2donkerroode vliezenaan
eerstgenoemden verbrand,doch eenJaarlater de keel.
aan Rusland afgestaan en toen weder opgeFreher (Marquard), een verdiensteljk
bouwd. In 1781 werd zj belegerd,én den Duitschgeschiedschrjver,geborenteAugsburg
17den September 1809 is zj voor goedaan den QGsten Julj 1565, studeerde te Altdorf
Rusland torgekend.
en teBourgesin deregten en werdhoogleerFredemksoord,zie Weldadi
gheid (Maat- aar te Heldelberg. Hj overleed aldaar den
schappp van).
13den Mei 1614.Yan zjne geschriften noemen
Freetow n ,dehoofdstad derSiërra-laeone- wj:rGermanicarum rerum scdptores aliquot
kust in W est-Afrika en de zetel van den insignes (1600- 1611,nieuwe uitgave 1717,3
Britschen gouverneur van alleEnqelsche be- dlnl'' - pRerum Bohemicarum scriptores
zittingen in die streken, is bevalllg gelegen aliquot antiqui (1602)'',- scorpus Franciae
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Historiaeveteris (16131'',- en rbirectorium

en natuurkundige verzamelingen, benevens
in omnes fere chronologos Romano-Gennanici het muséum van Werner bevat.Drie laboraimperii(1772)''.
toria voor scheikunde, delfstof-proeven enz.
Freia of Freya illde Noordsche fabel- bevinden er zich in afzonderljkegebouwen.
leer de godin der liefde en na I'
ri
ggadevoor- De bewonersbezittenereen belangrjk mid-

naamstedervroaweljkeAsen,wordtvoorge- delvanbestaan in den wjnbouw,- voortsin

Bteld a1s de dochtervan Njord en Skade,en onderscheidene fabrieken.De stad is dogreen

tevens uitmuntende doordekostbaarstegaven spoorweg verbondenmetDresdenenChemnitz.
naar ligchaam en geest.Haar goûden halssie- De mjnen leveren erveelzilver.De groeve
raad sbreysing''genaamd,werd door4 dwer- Himmelsfiirst is reeds eeuwen beroemd,z00-

gen vervaardigd en haar als de prjs der wel Weyens haren rjkdom alswegensharen
schoonheidtoegekend,terwjlanderenmelden? regelmatlgen aanley en wegensde voortreFedat Odin daarvoor hare gunstwistteverwer- jkheid derwerktmgen,die ergebruiktworven.Dat sieraad,metkostbare edelgesteenten l
en.In den laatsten tjd isechterharemildgetooid, sprong echter van een, toen I'reya d
heid zeer afgenomen,terwjldaarentegen de
met den reus Threymr in hethuweljk z0u mjn Himmelfahrtnabj destadspoortt0tden
treden.Aan harengemaalOdhr,dieindewjde hoogsten rang is geklommen.Nabj de stad
wereld toog,waarna zj,gouden tranen wee- vindt men onder anderen groote zilversmelnend (barnsteen),hem bjallevolkeren zocht, terjen alsmede het Keurprinskanaal, hetschonk zj Q doohters, nameljk Hl
ms,zoo welk in 1788 t0taanvoer van ertsgegraven
schoon dat alhetschoone naar haargenoemd
werd,en Gersoni.Harebevalligheidverschafte

werd.- De stad isharen oorsprong verschuldigd aan de ontdekking van zilver-aderen in
haar dealgemeenetoegenegenheid,enzjwas de lode eetlW ) zoodat mjnwerkers uitden
de beschernyodesvan alle minnende paren. Harz derwaarts trokken.De bevolking begon
Haar paleis ln W alllalla draagtden naam van weldxa aanmerkeljk tevermqerderen,en om
Folkwang en is hetschoonste der dââr aan- ze te beveiligen, bouwde markgraaf Otto de
wezige gebouwen.De zaal Srsrummer in dat Aïëk: ttlsschen 1171 en 1175 er den bllrg
paleis is steeds gevuld met zangers enzange- Freudenstein en Omringdein 1187 destadmet
ressen, die minneliederen aanheFen. Haar m tlren. llare eerste voorregten dagteekenen
wagen is met 2 katten bespannen.InZweden Van dentjd van Frederikde Gebetene(1294).
bevonden zich vele tempels,aan hare dienst In 1485 verviel zj voorgoed aan deAlbergewjd, en die van Upsala was beroemd. tjnsche ljn van het Saksische vorstenhuis,
Ook elders waren erten het is bekend,dat en R endrik de Vrome vestigde erzjn zetel.
Karel de G'rppf: haren tempelte Magdeburg De Dextigjarige O0rl0g deed de bevolking
verwoestte.Men stelt haarvoor met helm en
harnas,boog en zwaard,van boven inmans- van 32000 tot 10000 dalen en vernietigde er

e welvaart. T0t qedachtenis derroemrjke
gewaad,van onder in vrouweljke kleeding d
vexdediging van Frelberg tegen deZweden in

gehuld. Later verwarde men haar met de
Romeinsche Ven'us; toen stelde men haarvoor
zondex kleederen in gezelschap van de 3gratiën.- Zie voorts onderAsteroiden

den winter van 1642- 1643 verrees vo0rwei-

het praalgrafvan den keurvorst M anrits van
den Antwerpschen kunstenaar Floris. De
prachtige kansel is het w erk van een onbekenden p eester, en het orgelbehûort t0t de
beste der kunstgewrochten van Silbermann.
Behalve een gymnasium eneenehandelsschool

Duitsche, - de overigen in 239 gem eenten

nige jaren aldaar een gedenkteeken bj de

Peterspoort.HetkasteelvanIlendrikdeVrome

snu eenmagazjn,en deOudewallen,muren
Freiberg,eene stad in hetSaksische dis- i
e
grachten zjn in fraaje wandelplaatsen
trict Dresden, ligt aan de Miinzbach,is de hn
ersehapen, waar in 1851 een gedenkteeken
zetel van een aantalambtenaten vanhetmjn- ter eere van den beroem den delfstofkundige
weze!l en telt ruim 20000 inwoners. Er is W erner is opgerigt.O0k bestaat er eene oudeen fraaje d0m ,gestichtdoor OttodeAz
i
/ke heidkundige vereeniging, die in het bezitis
tegen het einde der 12de eeuw ,maar na den van een muséum.
brand van 1485 vernieuwd. Een overbljfsel Freiburg. Onder dezen naam vermelden
van het oude gebouw is de pGouden poort'' wtl:
een overbljfsel van Romaansche ktlnst.In
I'
reiburgt het negende Zwitsersche canton.
den dom vindt men de keurvorsteljke graf- Hetbevatop 30,
3 Engeogr.mjlbjna101000
kapèl,door hertog Hendmikde T'
Tozl:gesticht, inwoners (1870),
van welke xuim 94000 de
waarin het stoFeljk Overschot van hem en R. Katholieke godsdienst beljden. Ongeveer
van 39 zi
jner opvolgers rust. Sierljk is er 26000 in 46 gem eenten bedienen zich van de
van de Fransche taal.Het zuideljk gedeelte

van dit canton - eene voortzetting van het
Berher Oberland - is bergachtig,hoewelt
l:
hoogste toppen er zich nietboven desneetlw-

jnverheffen.Immerde Molésonis2000Ned.
bestaathier eene beroemde mjn-académie. Zj, l
el hoog, en de Berra slechts 1100 Ned. el.
werd in 1765 gesticht en is sederteene eeuw ln het noorden behoort een 4r00t gede
elte
de belangrjkste leerschool van dien aard in van het Murten-meer aan Frelburg, en de
geheelEuropa.Zj bezitsedert1791 een eigen Saane is er de voornaamste rivier.De inwngebouw ,hetwelk na 1791 meermalen isver- ners houden er zich bezig met veeteelt
w.
n
groot daar het behalve de college-kam ers kaasmjkerj,- voortsm etland-enwjnboue
eene bibliotheek,eene inrigting vool'levering Het canton is verdeeld in ;districten.Zjne
van deltLtoFen, geologische, mineralogisehe oorspronkeljkebevolking behoordevoorzeker
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t0t de Celtische Helvetiërs.De Romeinen be- den eed weigerden,in hetbezitzouden bljzochten uit het naburige Aventicum alleen ven van hun kiesregt,terwjldeBondsvergahet noordeljk gedeelte. Tjdens de groote dering aan Freiburg de achterstallige Sondervolksverhuizingen vestigden er zich Aleman- bondsschuld kwjtschold. Den zlsten April
nen en Bourgondiërst en in 1032 vervieldit 1853 ontstond er wederom een oproer onder
land aan hetDuitscherjk,waarnahetdoor de leiding van den overste Perrler,doch dit
de hertogen van Z:hringen yeregeerd werd. slaagde niet, waarna de Ultramontaansche
Hertog Berel
ttold IV stichtte ln 1197 de stad partj hare plannen verschoof t0t aan het
Freiburg,en verleende haar vele voon-egten, einde van den g-jarigentermjn.Tjdeljkverbenevens een grondgebied van 3 uur gaans eenigden zich de partjen,om den aanlegvan
in denomtrek.Zj ontwikkeldezichvoorspoe- den oronspoorweg t0t stand te brengen,die
dig en werd de kern van een canton, dat de stad met Bern en Lausanne verbindt.Hierzich in 1481 bj het Zwitserscheeedgenoot- t0e was eene leening noodig van 16 millioen

schap voegde.Deaanvankeljkevolksregéring francs,torwjldeStaatgenoodzaaktwas,om

ontaarddeerechterineenefamilieregéring.Deze later - m et verm eerdering dier sehuld vergunde reeds in 1581 aldaar een verbljf zelf den spoo1'weg over te nemen. Reeds in
aan de Jezuïeten,en in 1818 desgeljksaan December 1856 had de Ultramontaansche
Liguorianen. Nadat de Franschen den zden partj bj hetverkiezen vanden GrootenRaad
Maart 1798 het land hadden bezet,werd het de overwinning behaald. Deze besloot den
toegevoegd aan de Helvetisclle Rept
lbliek.Na 13den Januarj 1857 t0t eene herziening der
de restauratie hernam er de aristocratie hare grondwet,welke,in reactionairen zin gewjvoomnalige heerschappj, totdat een opstand zigd, in Mei met eene groote meerderheid
des volks in 1830 het beginseldoordreefvan aangenomen werd.Nu volgde eene algemeene
geljkheidvoordeW et.Voortswaarborgdede amnestie voorhen,die deelgenomen hadden
constitutiedepersoonljkevrjheid,devrjheid aan eenigen vroegeren opstand. De bisschop
van drukpers enz., doch behelsde 00k de be- M -illey had reeds lang verlof ontvangen,
paling, dat de R. Katholieke godsdienst de om terug te keeren.0ok werden opgehevene
eenige openbare godsdienstin hetcanton zéu kloosterswedergeopend,deJezuïetenhersteld
zjn,uitgezonderd in hetdistrictMurten,als- ill het bezit Van hun verbeurd verklaard
mede datdeconstitutietelkensnatwaalfjaar eigendom , en de scholen aan het gezag der
z0u worden herzien.Tegenoverde toenemende geesteljkheid onderworpen. In Junj 1865
vrjzinnigeoppositiehandhaafdeechtersteedsde werd er met grooten luister het feest der
tbs gevierd,
aristocratischepartj hetoverwigt,enmaakte heiligverklaring van pater Canisi'
hiervan gebrtlik ter zake van de kloosters in die er tegen het einde der 16de eeuw een
Aargau en van de Jezuïetenvraag. In 1847 collegie der Jezieten stichtte.
voegde Freiburg zich bj het Sonderbond.
De hofdstad FreiburgisschilderachtiggeEene krachtige poging der liberalen,om de legen aan de Saane, waarover, ter hoogte
regéring omver te werpen en hetcanton te van 50 Ned.el,eene draadbrug is gespannen
dwingen zich daaraan te onttrekken, m is- ter lengte van 500 N ed. el.In de St.Nicolukte in Januarj 1846.EerstnadatFreiburg laas-Kerk vindt men er een beroem d orgel
den 17den November 1847 door Eedgenoot- van M oser met 7800 pjpen en 64 registers,
schappeljke troepen bezet was,bezweek de en de toren is omstreeks 85 Ned. el hoog.
Ultramontaansche partj,en reeds den vol- M en heeftervoorts6kloosters,eeneacademie,
genden dag werd een voorloopig bewind ge- een sem inarium , eene cantonnale school,en
kozen,benevenseene Constitue
'rende en W et- hetJezuïeten-collegie,dat Op eene aanm erke-

gevende Vergadering,die devrjzinnigegrond- ljkehoogtegelegen is.

Freibnrg zzlde.xrdiq
vc'?:.Deze,de hoofdstad
wet van 1848 t0t stand bxagt.Toch werd00k
deze Iliet onderworpen aan de goedkeuring van de voormali
ge Breisgau,issedert1864
des volks, terwjl eene herziening eerstna die van hetdistrlct Freiburg in hetgroother-

verloop van 3 Jaar mogeljk z0u wezen.Ook togdom Baden.Zj ligt5 uur gaansvan den
w as vastgesteld,datde burgers,die den eed Rjn aan de Dreisam en aan den voetvan

op de nieuwe grondwetniet wilden aieggen, den Sl
otberg, die zicb ter hoogte van 400
hunne kiesbevoegdheid zouden verliezen.Hier- Ned. el verheft.Voorts is zj de zetelvan
door ontstond ontevredenheid,welke door de eene universiteit en sedert 1827 die van een
onderliggendeJezuïetisch-Aristocratischepartj aartsbisdom ,waartoede bisdommen Freiburg,
werdaangevuurd.Bj herhalingkwam er0p- Rottenburg,Mainz,Fulda enLimburg behoostand (1848,1850 en 1851),doch delaatste ren. Een hoogst m erkwaardig gebouw is de
eindigde m etde nederlaag deropstandelingen: aartsbisschoppeljke hoofdkerk - het eenige
w ier aanvoexders,zooals Carrard en vroeger geheel voltooide m eesterstuk van spitsboogreeds de bisschop Marélley, uitZwitserland stjl in Duitschland - met een prachwerden gebannen. Inhsschen bleef er steeds tigen toren ter hoogte van 115 Ned.el.Zj
verzet tegen de regêring.Nadat een verzoek- werd gesticht van 1122 t0t 1252, kreeg in
schrift van 14000 burgers om veranderingder 1354 een nieuw koor,en is m et fraai begrondwet van de hand gew ezen w as,poogde schilderde glazen versierd. In het gebouw
de oppositie,schoon w ederom te vergeefs,in vindtmen altarenmetheerljksnjwerk,praalMei1852 in eene drukbezochte volksvergade- graven en eenige merkwaardige schilderjen
ring te Posieux haar doel te bereiken.De van H ans .ftzl#'?zzw en H olbein.TotdebeziensGroote Raad gaf nu toe, dat degenen,die waardige gebouwen behooren er voorts het
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verkoophuis,het raadhuis,de universiteit,de Iqheren voor de ploeg gespannen, moesten
boeekunl
D
erj,
enhetpaleisvandenGroot-llertog. Omploegen, t0t straf voor de verdrukking,
versiteit werd ergestichtin 1457 door waarmedezj deboeren geteisterdhadden.

Freidank ,in hetMiddel-llooqduitschT'
riaartshertog Albreoht Ff van Oostenrjk;zj
ane (Vrjdenker) isdevervaardlgervan een
isbehoorljk voorzienvanrentegevendegoede- d
ren en telt 27 gewone en 6 buitengewone leerdicht, hetwelk den titeldraagt van rBehoogleeraren, benevens 10 privaat-docenten.
Het aantal studenten beloopt er tusschen de
3- en 400.In de bibliotheek bevinden erzich
120000 boekdeelen.00k heeftmenteFreiburg
een lycéum met 400, eene hoogere burger-

scheidenheit'' welke de beteekenis heeftvan
nsohrandere beoordeeling''. D e onderstelling
van 1FL Grimm,dathj dezelfde z0u wezen
als W altker von &r Voyelweide,isdoorFranz
T-/N/
/:
'r -grondi-g wederlegd.
Freidank, waar:''*'
.

schoolmet200 en eenentiverheidsschoolmet schknljk uit Zwaben atkomstig, was een
zwervend poëet,dieop zjnetogten te Treviso
kwam, alwaar hj omstreeks hetJaar 1230
telde in 1871 metharevoorsteden btlna 25000 overleed.Zjn voornaam was Bernhard.Zjn
inwoners,waarbj zichnaauweljks3000 Pr0- gedicht vormt geen afgesloten geheel, maar
testantenbevonden.Handel,njverheidenland- bevat eene verzameling van spreuken, uit
bouw zjn er van veelbelang, daar zj de den mond des volks bjeengebragtofaan de
300 leerlingen. Er bestaat een Natuurkundig
en een Geschiedkt
lndig genootschap.De stad

hoofdstayelplaats is i.
n hetSchwarzwald.De geschriften van andere dichtersontleend,z00njverheld begaalt er zich hoofdzakeljlt t0t dat het van groot belang is voor de kennis
devervaardiglng van cichorei,papier,zjde,
leder,knoopen,meubels:mousse'rendewjnen
en jzeren voorwerpen.Dehandelisersedert
het openen van den spoorweg aanmerkeljk
toegenomen.Bj den Slotberg genietmen een
fraai uitzigt.- Freiburg werd in 1092 door
graaf Berthold III van Z#Az.ïz?.gezz gebouwd,

van den zedeljken en godsdienstigen toestand

in die dagen.Hetgeeft tevens gettligenis van
de schranderheid,geestigheid en Opmerkzaamheid van den vervaardiger.Eene uitmuntende
uitgave van dat gedicht is bezorgd door W .
%..Srt'ZIJ
Grimm , en van de Omwerking van k
(zie aldaar) zjnvan 1508 t0t1583 zeven uitgaven in hetlichtverschenen.
Freiesleben (Johann Karl),een verdien-

en in 1120t0teenevrjestad verheven.Later
viel zj ten deel aan de graven van fgtzc/z,
doch verwierfin 1366 hareOnafhankeljkheid steljk aard- en delfstofkundige! geboren te
voor 20000 mark zilver, welke door Basel Freiburg den14denJunj 1774:bezochtaldaar
werd opgeselloten.MTegens deze schuld moest demjn-academieonderdeleidlngvanW erner,
de stad zicll in 1368 Onderw erpen aan het studeerde te Leipzig in de regten en reisde
ZfP?JPJI/J in hetgebergte van ZwitHuis van Habsburg. Als eene belangrjke met von S'

vesting had zj van de Oorlogen in de 17de serland en Savoje.Nazjnterugkeerwerd hj
eeuw veel te ljden. In 1714 en 1744 werd Bergam btassessor''te Mariënberg,bekleedde
zj veroverd doordeFranschen,diehaarechter daarna eenige andere betrekkingen bj het
na den Vrede van Rastadt en dien van Aken mjnwezen,en stond i
n 1838 als rBerrhauptna hetsloopen der vestingwerken - weder mann''aan h0thoofd dermjn-zaken ln Sakzjn
rzoetk1846.
ontontruimden. Den 24sten April1848 werd zj S011.Tn 1842 Tierd hj
denOpzos
tenve
Maar
door de Duitsche Bondstroepen,en den 7den

slagen2 0n overleed

Jtllj 1849 door de Pmlissen bezet,nadatde Van zjnegeschriftennoemenwj:cGeognostiOpstandelingen haar hadden verlaten.- Het sche Arbeiten (1807- 1818,6dIn)'',- nàfadistrict Freiburg telde in 1871 bjna 434800 gazinfiirdieOryktographievonSachsen(1828zielen.
1845! afl. 1- 12)''
, - en rDie Sachsischen
I'reibnrg z
ljzàfd'
r den Fïfrqsfyz?tsf:z
lz?,, eene stad Erzgtinge (1843- 1845, 3 dln),,.ook leverde
en yarnizoensplaatsin hetdistrictBreslatlder hj eene p,Bel'gmënlAisc,h-mineralogische BePrulssischeprovincie Silesië.Zjligt1'/zgeogr. schreibung des Harzes (1795, 2 dlnl''- en
mjlten westen van Schweidnitz en 7,6 geogr. een XU ebersicht der Literaturder Mineralogie
mjlten ztlidwesten van Breslau aandenspoor- (1822)1'
weg naar MTaldenburg, aan de helling van
een berg, en telt Ongeer 6000 inwoners,die

Freiliçrath (Ferdinand), een uitstekend

fabrieken,loojerjen, tabakskerverjen,stjfselfabrieken,linnenweverjen enz.
I'
reiburg an der T/pyfr'lf/, eene stad in het
arrondissement Querfurt van het Prtlissische
regeringsdistrict Mcrseburg. Zj ligt1 geogr.
mjl ten noordwesten van Naumburg en heeft
ongeveer 3000 inwonersydieindenwjnbouw
en in het weven va'n wollen en linnen stoFen
hun bestaan vinden.Men heeftereenefraaje
kerk in spitsbpogstjlen eenantiek slot,Netlburg genaamd,dat,naarmen meent,in 1060
dotll
-Lodewl
jk de k
gzrzpt
/ergebouwdis.Nabj

Nadat hj t0t1836 alsklerk Op een kassiers-

Duitsch dlchter,geboren te Detm old den17den
hun bestaan vinden in de groote vlasspinnerj Jung 1810 bezochthet gymnasium aldaaren
van Kramsta en Zonen,alsmede in machinen- kwamin1831in deleerbjeenkoopmanteSoest.

kantoorteAmsterdam ,en vervolgenst0t1839

indergeljkebetrekl
ting te Barmen werkzaam
was geweest,zeidehj zjnehandelsloopbaan
vaarwelentrok,aangemoedigddoordenbjval,
dien zjne gedichten verworven hadden,naar
Darmstadt.Hierzaghj zich onverwachtdoor
den Koning van Pruissen begunstigd met een

Jaargeld?hetwelk hem veroorloofde,zich te
St.Goartevestigen.Had hjhierdoorendoor
zjn gedichtpAusSpanien''de sympathie der
Liberalen verloren,die hem vroeqer t0t de
de stadligtdemAdelsaci
ter'',eenstukgronds, hunnen rekenden, hj kreeg ze ln dubbele
dien de adelljke lleeren, onder Lodewî
jk de mate terug,toen hj in 1844 voorhetJaargeld
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bedankte en in zjne gedichtendeDemocratie Tvjze en &veldadigegodheid,die over zee en
verheerljkte.Hj verkeerde daarna in Zwit- lucht gebood, en de aarde en de saenschen
Berland en begaf zich voorts naar Londen, saetvruchtbaarheid zegende.Bj hetbeginvan
om er in eene handelsbetrekking een bestaan den zom er werd zjn beeld,bjhetvierenvan
te vinden.Hj stond op hetpuntom opuit- groote feesten, door de Zweedsche landen
noodigingvan Longfellow den oceaan overte rondgevoerd? en op den Joel-avond oFerde
steken,toen de Maartbeweging van 1848hem men hem een wild zwjn,daardit,zoowel
weder naar Duitschland lokte. Hier plaajste alsdestier,aan hem gewjd was.Hetzwjn

btjzichaanhethoofddervolkspartj.W egens
zjn gedicht rDie Todten an die Lebenden''
werdhjaangeklaagdeninhechtenisgenomen,
maar kort daarop vrjgesproken.Vervolgens
ging hj naarKeulen,om ermedete werken

G'
ullinborsti(degoudborstelige)droegh:m door

de lucht en over de zee, en op de pleinen

zjner tempels hield men paarden,welket0t
wigchelarj dienden.I'
reirhad den reus Beli
gedood en vervolgens diens zuster Gerd ten
aan de gNeue Rheinische Zeitung''.W ederom huweltjk genomen.Menonderpteltvoorts dat
was hj aan staatkundigevervolgingen bloot- hj dezelfde is als de god Fro- der oude Gergesteld,zoodathjzichop nieuw naarLonden 'aanen.
begaf, waar hj na veelstrjd en zorg een Freisghûtz,zie Weber en Vrqsaot.
behoorljk bestaan verwierf,totdathjin1866 Freislng of Freyd'l.g,eenestad in Bejedoor het bankroet der door hem bestuurde ren,ligt41/:geogr.mjlten noordoosten van
zaak nogmaalsinongelegenheidgeraakte.Zjne Miinchen aan de Isar, in een vruchtbaaren
vrienden in Duitschland bragten echter het bevallig oord, en telt ruim 7000 zielen.Men
noodige bjeen, om hem een onbezorgden heeftereenefraajedomkerk in Romaanschen
ouderdom te verscllaFen,waarna Freiligr@tlö stjlmeteenemerkwaardigekrypt,een voorin 1868 naarDuitschland terugkeerde en zich malig bisschoppeljk paleisenz.T0tdeinrigteStuttgartvestigde.- Reedszjne eerstege- tinçen van onderwjs behooren er een gymdichten,in dagbladen en in den mMusenalma naslum ,een elericaal sem inarium en een voor
nach''opgenomen,bezorgden hem een goeden knapen,eenenjverheidsschooleneenekweeknum.In 1838 verscheen zjn eerstebundel, Bchoolvooronderwjzers.Zjheeftonderscheidie in 1871 de Q7steuitgave beleefde.Voorts dene fabrieken en is vooral m erkwaardig
l
everde hj: XZw ischen den Garben (1849)191 wegensdeinharenabjheidgelegeneKoninkands Album (1840)',- hetrRheinisch ljke landbouwschool,vroeger de abdj van
pRol
Odeon (metHkben Sanezler,1839)'',- het W eihenstephan.Daaraan is eene modèlboernischeJahrbuyh (metMmrock en Matze- derj vgrbonden,alsmede een boomgaard enz.
pRhei
rlfFz,1840en 1841)'',- rDasmalerischrund Freltag (Johannes), een uitstekend geromantischeW estfalen(metLeGn&A:ck1A?
#)'', neeskundige en hoogleeraar aan de académie
enz.Yan zjneBtaatkundigegedichtennoemen te Groningen, werd geboren te W esel den
wj:pGlaubensbekenntnisz(1844)''
,- rçaira! 3osten Odober 1581,ontving zjneopleiding
sechs Gedichte(1846)'',- en rNeuere politi- te osnabriick en te Keulen, studeerde te
sche und sociale Gediehte (aQ.1,1849,a;.2 H elmstadt en aan andere D uitsche hooge1850).Bj den M nvang van den Fransch-Duit- scholen, bleef eenigen tjd te Rostock, en
schen oorlog (1870)heefthjvoortsvaderland- w erd toen achtervolgens privaat-docent,buische liederen in hetlicht gegeven.Gedichten tengewoon en gew oon hoogleeraar in de gevan Victc A'
lwo, van Longfellow enz.zjn neeskunde te Helmstadt (1604).Eerst4Jaar
door hem op eene meesterljke wjzein het later verwierf hj den doctoralen graad en
Duitsch overgebragt.Eene gezamenljke uit- vertrok naar het H0f te Osnabriick, waar
gavezjnerwerkenisinNoord-Amerika(1858, I'
ilips &
$'
k1-Mzz#, hertog van Brnnswj
jk6 dln,Qdeuitgave 1871)in hetlichtversche- .rzlzleùfv.g hem t0tzjn eersten geneesheerbenen.A1s dichter munt hj vooral uit in het noemd had. Omstreeks het Jaar 1622 kwam
beschrjvend genre.Hj schildertgaarnetxef- hjindezelfdebetrekkingin dienstvanErnst,
fende voorvallen uit vreemde landen,en hj hertog van .
epl,
sfdisenz.,ennahetoverljden
doethetmetkrachtvan taal,metsierljkheid van dezen in die van hertog Frederik Tsdk,
de vergunning, om tevens weder als
van beelden,met ongemeenen qloed.Vooral met
0ok spreekt uitzjnestaatkundlgegedichten hoogleeraarte Helmstadtwerkzaam te wezen.
eene verwonderljke,wegslepende geestdrift, Frelftw bedanktevoor deze laatste betrekking
dievoor deinnigheid zjnerovertuiging pleit. en bleefte OsnabriiGk, waar de nieuwe bisHjheeftvoortsteLondeneeneEngelschebloem- schop encardinaalEitelFretferikdenuitstekenlezing uitgegeven,qetiteld r'
rherose,thistle den arts t0t geneesheer en kamerheerkoos!
and Bhamrock'' die ln 1865 reeds4-maalwas hoeweldezet0tdeProtestantenbehoorde.Hj
gedrukt, terwtjl men in de rcollection of bleefindiebetrekkingbjzjnopvolgerFrann
German authors''van Tauchnitz een deelaan- IG JI:- graaf ran Wlrfe-?zr.g:m aar ontving
treft (1859,2deuitgave 1871)metEngelsche in 1631 zjn ontslag,Omdathtlde R.Kathovertalingen der gedichten van Freillgratlt.Die liekegodsdienstnietwildeomhelzen.Hjvond
l-ir, graaf
vertalingen zjn afkomstig van zjne oudste echter beschermers in Ernst Ctxqs'
van N tu.stw en de graven van WdzlfFzepl.Deze
doehtq.
Frelr ofFreyrisin de Noordschefabelleer bezorgden henlhet professoraat in de geneesde zoon van Niord en broedervan Freia en kunde te Groningen, waar hj met grooten
behoorde in Zweden t0t de voornaam ste god- lofwerkzaam wasen den 8sten Februarj 1641
heden.Hj gold, evenals biörd, voor eene overleed.Van zjnetalrjkegeschriftennoemen
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wj: ppoemata Juvenilia (1616)'',- nNoctes
medicae, sive de abustl medicinae tractatus
Aurora Medicorum Galeno-chi(1616)'1
micorum etc. (1630)'' - en pDe lithotomia
(1638)*'.
Fremery (De) is de naam van een ge-
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sophicainauguralisdtlfulmine(1790)''.Daarna
besteedde hj 3jaaraan destudiedergeneeskunde, en verwierf hierin den dootoralen
graad met eene pDissertatio medica inaugu-

ralisdemutationibusfguraepelvisetc.(1793)''.
Hj vestigdezich teHaarlem,beoefbndeerde

slacht, dat, uit Henegouwen atkomstig, delfstof- en dierktlnde, nam proeven m et ran
0ok voorkomt onder de namen deFz.czzl:/
rzd:, xvc'rl
'fwz, en werd in 1795 als Opvolger van
van I'
remery en van Vrameri
je.Twee leden Sleren Jan van G6'?4pybenoemd t0t hoogleervan dit geslacht w aren Onderteekenaars van aar in de scheikunde enz.te Utrecht.Hj
het Verbond der.
Edelen,zoodat zj bj de was er voorts president der provinciale comkomstvan Alvadewjk moestennemennaar missie van geneeskundig onderzoek en toeDuitschland, waarna zj in den aanvang der voorzigt, en bekleedde 2-m aalde betrekking
lide eeuw zich vestigden in Holland.Herman van rectormagniicus.Bj hetvieren van zjn
de Fremery w asin 1672 schepen te Naarden, veertigjarig hpogleeraarsambt,en 5Jaarlater,

en zjn broeder Pieter burgemeester aldaar bj hetontvangen van zjn emeritaat,bragten
en bewindhebberderOost-lndischeCompagnie. zjne leerlingen hem huldemetkostbaregeT0t de merkwaardige leden van lateren tjd schenken, en zjne geneeskundige practjk
behooren.
strekte zich uit over eene halve eeuw. Hj
Petr'
us Jdtztïcl,
s deFrd-drty,geboren teBer- was 1id dereersteklassevanhetKoninkljk
kenwoudeden 8stenApril1737.Hjstudeerde Nederlandsch Tnstitutlt,van de Maatschappj

in de godgeleerdheid,wasachtervolgens pre- van W etenscaappen te Ilaarlom ,enz. Lodedikant te Zuiderwotlde, overschie, Goes en ?n'
(9 Napoleon benoemdehem t0tmmêdeein de
'sHertogenbosch,werd alhier in 1777h00r- la maison du roi'' en W 'illem I versierdehem
leeraar in de Grieksche taal, verkreeg ln met de Orde van den Nederlaudsehen Leeuw.

1810 zjn emeritaat,en overleedte Zeistden llj heefteen aantalbelangrjke opstellen ge7den December 1820. Hj is 1id geweest van plaatst in verschillende tjdschriften, en ver-

de commissie t0tzam enstelling van hetEvan- taalde met ran Werkhoven de pGropdbegingelisch gezangboek.
selen der scheikunde,door Laroisier (1800,
Joltannes de Frezzl6rt
l/, een broeder van den 2 dlnl'' alsmede een dergeljk werk van

voorgaande.Hj werdgeborenteBerkenwoude Chaptal (1808). Hj overleed den 15den Noden llden Odober 1741,stt
ldeerdein de god- vem ber 1844, een: keurige verzameling van
geleerdheid en w erd achtervolgens predikant anatomischepraepal'
aten enz.nalatende.
Petelbs Johannes fstzfïc?f,v de Fremery, een
te PoederojontRaamsdonktZierikzeeenMid-

delburg (1779).Hierwerd,wegenszjnePatriotschegevoelens,zjnewoningdool
'hetPruissischgezinde graauw geplunderd,en hj zelf,
toenhjdewjk wildenemennaarHnlland,op
eene deerljkewjzemishandeld.op aandrang
der welgezinden keerde hj echter in 1788
naar zjne standplaatsterug,zag zich aldaar

zoon van den voorgaande.Hj werd geboren

te Utrecht den 29sten April 1797,sttldeerde
aldaar in de genoeskulzde en w is- en nattlurktlnde,prom oveerde in beide vakken,en zag
zich in 1829 benoem d t0t hoogleeraar aan de

veeartsenjsohoolen t0t buitengewoon hoogleeraar aan de académie te Utrecht. Voorts
in 1805 benoemd t0t hoogleeraar in de theo- was hj hoofdbestnt
lrder der Nederlandsche
logie aan het Athenaeum illustre, behoorde maatschappt
j tOt bevordering d(
?rpharmaciej
tot de direeteuren van hetZeeuw sch Genoot- buitengewoon lid der Koninkltjke acadêmie
sehap van W etenschappen, en overleed te va'n 'Vetenschappen en ridder der orde van
M iddelbtlrg den 22sten October 1819.
den Nederlandschen Leeuw.Hj overleed den

Jaeobns de Fzzzzdez'
t
y, Jongste broeder der2 7den September 1855. Van zjne geschritten
voorgaanden. Htl werd geboren te Groot- noemen wj: rspeeimen zoölogictlm , sistens
Ammersden 25sten Januarj 1748 enbekleedde Observationespraesertim osteologicas de eastlvervolgens de betrekking van secretaris van ario Novae Hollandiae (1819)'', rverslag
curatoren der Leidsche H oogeschool. Voorts van het w erktuig, (1001-R omershaltsen uitgewas hj thesaurier te Leiden, en kwam in vonden, om door middel van drukking der
aanm erking voor een hoogleeraars-ambt in

lucht extracten, tincttlren en infusiën te be-

de regten te Harderwjk. Hj overleed den reiden (1820)''. - pArtt
hiet'voor den Aziati3osten Januarj 1826.- Zjn zoonPetr'
usIsa- stthen braakloop en alwatdaartoe betrekking
#cv.sw erd benoem d tOt raadsheer in hetPr0- heeft enz. (1832- 1834)''
rverhandeling
vinciaal geregtshof van Zuid-llolland, - en Over het ztliveren van beslnotte goederen enz.
zjn kleinzoon JoannesAndrlasisbekend als (1833)'' en rllerinneringen aan hetleven
schrjver van eene rMemorie oye1*deregten en dewerkzaamheden van Jan Voz.
s(1850)''.
derstadLeidenophetHaarlemmermeer(1844)'' blderik Anne deFremery,een Nederlandsch
en als lid van de Tweede Kamer der Staten- krjgsman.Hj waseen zoon van Nieolaasde
Generaal.
F'
rezzlert,schepenenvroedschapteGorinchem,
Nicolaas CprleD.
s de Frezzler,, eenige zoon werdhlerterplaatsegeborenden13denJanuarj
vanPetrl
u Tdct
ïcld.HjwerdgeborenteOver- 1777,zag zich Op l8cjarigen leeftjd geplaatst
schie den lodenJanuarj 1770,bezochtreeds als zden ltlitenantbj hetleger der Bataafsche
op lsjarigen leeftjd deLeidsehehoogesohool Republiek,streed in Duitschland,alsmede bj
en promoveerde er 5Jaarlatert0tdoctorin Bergen (1799) en werd in 1800 bevorde wgsbegeerte met eene oDissertatio philo- derd tot lsten luitenant, diende voorts onder
VI1.
17
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Marmont, woonde in 1806 den veldtogt in

fc-spoorweg weder een togtnaar Californië,

Pruissen bj, ging in 1808 naar Oost-Fries- vanwaar hj in 1855 terltgkeerde. In 1856
land On1 erben sluikbandeltebeletten,nam werd hj bj de presidentsketlze decandidaat
voorts deel aan den 0orloq in Spaqje,werd der liberale partj,doch bleefin de minderin 1809 kapiteintin 1813 lultenant-kolonelen heid. Bj den opstand der Zuideljke Staten
batal
jons-chef,voorts riddervan hetLegioen bevondhj zich teParjs,waarhjqeldeljken
van Eer. Na de omwenteling werd hj in steun zoeht ttt
r ontginning zjner ultgestrekte
1814 bjhetNederlandschelegergeplaatstals grondttn in Calitbrnië.Aanstonds keerde hj
majoor md den rang van luitenant-kolonel, terug naar Amerika en stelde zich terbeschiken werd in 1826 kolonelen kommandant te

king van de regéring:die hem t0tgelleraal-

Ostende, laterte 'sHertogenbosch,in 1839 maloor benoemde en ln den zomervan 1861
generaal-majoor, Ontving ln 1840 pensioen, aan het hoot; ylaatste van hetmilitaire departement in Mlssourien ten westen van de
en overleed te oisterwjk bj 'sHertogenbosch
den zden Februarj 1855.Hj wordtalgemeen Mississippi.Hj beschouwdeaanvankeljk dien
geroemd als een man van beproefde trouw ,

zeldzAmenaauwgezetheidengrpotedapperheid.
Frem ont (J0hn Charles), een Amerikaansch generaal, werd geboren den zlsten
Januarj 1813teSavannahindenstaatGeorgia,
had na den vroegtjdigen dood zjns vaders
met behoeftige omstandigheden te worstelen,
was reeds op ls-larigen leeftjd onderwjzer
in de wiskunde,en werd in 1836 burgerljk
ingenieur.In 1838 opgeklommen t0tonderluitenantbj hetkorpstopographischeingenieurs,
onderzochthj metNieolethettoenmaligterritorium Minnesota en bepaaldein hetvoorjaar
van 1841 den l00p der rivierDesmoines.Na
zjn terugkeer teMrashington trad hj in het
huweljk met de dochterva'
n een invloedrjk

0Orl04 als een strtjd dt
'1*slavernj tegen de
vrjheld,zoodathj den 3lstenAuyustus 1861

zjnegeruchtmakendeproclamatieultvaardigde,
waarin hj Op bevrjding der slaven in de 0proerige Staten aandrong. Deze opvatting der
zaak vond afketlring te W ashington,en hoe-

wel I'
rnmontmet betrekkeljk geringe hulpmiddelen veelgedaan,ja,zelfseen legervan
40000man bjeengebragthad!werd hj leruggeroepenJuistophetoogenbllk,toenhj zich
gereed maakte, om aan de vjanden een beslissenden slag tOe te brengen. Nadat hj in

persoon te Mrashinyton de tegen hem ingebragte bezwaren ult den weg gertlimd had,

werd hj in het voorjaar van 1862 benoemd

t0t bevelvoerend generaal in de bergstreek
lid van den Senaat en werd in 1842 aan het van Virginia.W eldrawerdhj geroepen,om
hoofd geplaatstvan eeneexpeditie,waarmede generaal Banks ter hulp te snellen,die door

hj het land ten westen derMissourionder- Jackson,den generaalderZuideljken,uithet
zocht.Zjn rapportbezorgdehem grootenl0f, Shenandoah-dal verdreven W aS.Inrlmontveren hj werd op ni
euw belastmeteeneexpe- volgde laatstgenoem de en zochthem den 8sten
ditie,en'wèlnaar hetgroote Zoutmeer en de Junj 1862 bj Cross-Keys te noodzaken t0t
Siérra Nevada in Calitbrnië.Deze werd door den slag;Jaekson trok terug,maarwerd niet
eene 3de ontdekkingsreis in die streken in afgesneden.Toen terstond daarna Frlmontden
1825 achtervolgd. Gedurende deze plaatste lastontving,om zich onderhetbevelvan een

I'rêmont zich a'
an de Sacramento aan het ztjner ondergeschikten,generaalPope,testelhoofd der kolonisten,die dot)r den M exicaan- len,nam hj zjn Ontslag en leidde vervolgens
schen oorlog bedreigd werden,en eischte de een ambteloos leven te New -York.Eene p0-

onafhankeljkverklaring van Califbrnië en de ging der Noordeltjke radicalen, om hem in
inljving van dit gewest in de Vereenigde 1864 den voorzitterszetel te bezorgen, m isStaten.D e bevolking benoem de hem t0tgotl- lukte, maar hj zag zich in laatstgenoemd
verneur van hetnieuwegebied en deregéring Jaar in zjn l
'ang bj het legerhersteld.l'
lj is
te W ashington t0t kolonel. Daarna echter niet van overdrevenzelfzuchtvrjtepleiten,werd hj betrokken in het conflict tusschen en overleed voor korten tjd (1874).
generaal Kearney en com modore Stockton,
Frenzel (Ka1'l MTilhelm Theodor), een
zoodat men hem gevankeljk llaarW ashing- Duitseh schrt
lver,geboren teBerljn den 6den
ton bragt?waar hj,doorden krjgsraad t0t December 1827-, studee-rde aldaar in de geontslag nit de dienst veroordeeld werd. De schiedenisen wjsbegeelte,en waserna zjne
voorzitter Polk Onthiefhem welis waarvan promotie 4 Jaar werkzaam als leeraar aan
die straf, maar I'
rlmontlegde zjne betrek- eene reaalschool.Sedert 1854 washj medeking neder en begaf zich in 1848 op reis werker aan Gntzkow's runterhaltungen am
naar de StilleZee,om zich inCaliforniëteves- hëuslichen lle1.d'',en belastte zich in 1863en

tigen.Ditmaalnam hj zjn weg overNieuw- 1864 mf,tde redactie van dittjdsehrift.In
Mexico,drong vechtende doorhetgewest der 1866 en 1867 was hj met Prntz redadeur
Apachen en bereikte Califbrnië in Maart1849 van het gDeutsche Muséum'',en sedertJunj
na het doorstaan van een vreeseljk ljden. 1861behoorthj desgeljkst0tderedactievan
Dâârheerschteindiedagendegoudkoorts.Hj de pNationale Zeitung''.Hj heeftzich echter
slaagde erinthetland voorslavernj tebewa- vooralrOem verworven door zjne geschiedren,enwerdinhetzelfdelaargekozentotlidvan kundigr romans, zooals:mG>pganelli f1863,
4en Senaat dm'Yercenigde Staten, doeh had 3 dl
nl',- rWatteau (1864)57
,- rcharlotte
er slechts korten tjd zitting. In het voor- Corday (1864)'', pFreier Boden (1868,
Jaarvan 1852bezochthjEngelandenkeerdein 3 d1n)''
,- pTm goldenen Zeitalter(1870,4
den herfst van 1853 naarAm erikaterug.W el- dlnl''
?- pLa Pucelle (1871)''
)enz.In deze

dra ondernam hj ten behoeve van den Paci- romans is eene getrnuwe votlrstelling van het

FRENZEL-FRG-RON.
tjdperk s'ereenigd met een bevalligen vorm
en eene Jllistekarakterteekening.Andere r0mansvandezenschrjverztjn:rAlelusine(1860)''
,
,'Veritas (1861)''! pDie dreiGrazien
(1862)'',enz.Eindeljk heeft hj geestigeessays geleverd onder de titels: rDichter und
Frauen (1858, 2de en 3de verzam eling,1860
en t866)'' - !
'Biisten und Bilder (1864)5')
en rNeue Studlen (1868),,.
Frère-orban (HubertJoseph svalther),
een Belgisch staatsman,geboren te Luik den
22sten April 1812,ontving zjneopleiding in
zjne geboortestad en later te Parjs,werd in
1832 advocaatte Luik en vervolgens lid van
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bezig met de chronologie der Oude volkeren,

en plaatste de vrt
lchten zjner studie in de
werken der Acadplnie. Geene enkele wetensehap WaS hem vreemd;htibehoorde t0t de
eersten,die openltjk het Athéïsmus verkondigden,zooalsgeschieddein zjne pLettre de
Thrasybule J
.tLeucippe'' (
)llin zjn pExamen
critique des apologistes de la religion chrêtienne (1767)5'.Tn 1742 werdhjsecretarisder
Académie van W etensehappen, en overleed
den 17denJanuarj 1749.Zjneroeuvres''werden in 1796 in 20 deelen uitgegeven.
Frerichs (Friedrich Theodor),hoogleeraar
in de geneeskunde en geheim m edicinaalraad

den gemeenteraad aldaar. Ztlne deelneming teBerljn,werd geboren teAurich den 24sten
aan den strjd tegen de R.Katholiekemini- Maart 1819,studeerdeen promoveerdeteGötstêriën en zjneuitstekendegaven verschaften tingen,wtgdde zich te Berljn nogleeniqen
hem in 1847 het lidmaatschap der Tweede tjd aan de studie derchemi
e,vestlrdezlch
Kamer en kort daarna
toen na den val als geneesheer te Aurich, bezocht ln 1846

van de TAe'
IIZ een vrjzinnig kabinett0tstand Nederland, België en Frankrjk,zette zich
kwam onder Rogier - de portefeuille van

in 1846 te Göttlngen als privaat-docentneder

drag der inkomsten op 78 millioen, zoodat
groote w erken t0tstand gebragt,de vestingwerken van Antwerpen voortgezet en de gelden voor den a'
fkoop van den Scheldetolaan
Nederland betaaldkonden worden.Vooralver-

werkte de physiologisch-chemische artikels in
het rllandwörterbtlch der Chennie''vanLéebigt

OpenbareW erken,welkehj den 18denJulj en werd er adsistent aan het physiologisch
1848 m et die van Financiën verwisselde.Drie instïtuut van W ayner.'
W eldra werden zjne
maanden vôör de attreding van dit kabinet voorlezingen erdruk bezoeht.Tn 1850vertrok
(31 October1852)nam Frère-orban,diezioh hj naar Kiel en werd direts
teur van hetacam et kracht verklaard had tegen hetFransche démiseh hospitaal, en gedurende den oorlog
toltarief,zjn ontslag en schreefhetbelang- zag hj zich belastmethetbestut
lrvan 2hosrjke werk rLa main-morto et la charite''' pitalen te Rendsburg. Tn 1851 gillg hiJals
(1854- 1857,2 d1n)''
,waarmedehjzichvoor- hoogleeraar in de pathologie en therapienaar
bereidde t0t d0n strjd over de wet op de Breslau, en in 1859 als opvolger vah Schönliefdadigheid, welke in 1857 de vrjzinnige 384 naar Berljn.Hierwerd hj geroepen t0t
partj weder aa'
n het bestuur bragt.Sedert de directie van het hospitaal La Charité en
dien tjd stond hj met uitzondering van benoemd t0traadsheerbj hetministérie van
eenigemaanden inhetJaar1861- veleJaren geneeskundige enz. aangelegenheden. Zjn
aan hethoofd van hetdepartementvanFinan- werkkring a1spractisc'h geneesheerstrektzich
ciën.Zonderde lastente verzwaren,bragthj, veelverder uitdan degrensvan Duitsohland.
in w eerwilvan de verlaging van hettoltarief Hj is een jverig voorstander der natuuren van de vermeordering der staatsuitgaven, wetenschappeljke metllode.Hj schreefvele
vooralvooronderwjs,in 8jaartjdslletbe- belangrjke opstellen in tjdschriften en be-

beterde hj het binnenlandsch verkeer door
afschaëng derstedeljkeoctroojen.Gedurende
bjna 13 Jaren was deze bekwame staatsman
de zielvan hetkabinct.D e verkiezingt?n van

1866 versterkten zjne jartj,- dezeleedbj

Poyyendorf en Wöhler.Voortsverschenenvan
hem :,,uebel'Gallert Oder Colloidgeschwiilste
(1847)'', pueber die llriqhtsche Nierenkrankheit (1851)'') en nlfllnik der Leberkrankheiten (1859- 1862,dl1en2metatlasl''.
Ditlaatste is zjn hoofdwerk.
Fréron (Elie Catherine), een Fransch
schrjver, geboren te Quimper in 1719,Ontvinq zjne opleiding van de Jezt
lïeten?was
eenlgen tjd professor aan hetCollegeLouis
le Grand,en maakte zich vooral bekend door
het critisch ttldschrift,door hem in 1746 gesticht. Hetverscheen aanvankeljk onder den

die van 1868 geen verlles,doch in 1870 spanden de Ultramontanen zamenmetdeRadicalen
en m et een aantalontevredeneLiberalen,zoodatde ministeriêlem eerderheidbezw eek.Toen
trad het ministérie-Frtgd-orùcv af, en werd
dnor een ultram ontaansch kabinet- het m i- titelrluettres dem adame la(?om tessede***''
nistêrie-#'
H p:fllp - vervangen.Frère-Orban - daal-na Onder dien van rlaettressur quelis sedert 1851 ministervan Staat,en behoort quesêt
sritsdecetemps(1749- 1754,13dlnl''
tegenwoordig t0tde leden derTweedeKamer. en eindeljk onderdien van rAnnéelittéraire

Fréret tNicolasl,een Fransch geschieden oudheidkundige,geborente Parjsden15den
Februarj 1668,was een leerling vanRollin
en werd reeds Op zjn 25steJaar lid van de
Académiedesinscriptions.W egenszjneintreêrede rstlr l'origine des Français'' moest hj
een halfjaarin deBastilledoorbrengen,doch
na het herkrjgen der vrjheid belastte'de

(1754 1776)'7.Zjn eersteletterkundigearbeid
wasgewjd aan de robservationssurlesêcrits
m odernes'' en de rlugem ents sur quelques

ouvrages nouveaux (1735- 1745,45 dln)van
Deqfontaines.Debitterheid,waarmedehjsommige schrjvers,vool
'al Voltaire,beoordeelde,
bragt hem weleens in gevaar,en ht
jhad het
aan de bescherming van Koning Rtanlsla'as te

maarschlllk de F '
ot:C!!e.$hem m etde opvoeding

(lanken, dat hj lliet in hechtenis genomen
ztjner kinderen.Het jverigst hield hj zicll werd.Hj overleetttten 10del1Maart 177G.Hj
1171'-i-
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was niet opgewassen tegen Voltaire en de l niet op eens op de kalklaag griffelen;datge-

Encyclopédisten, zoodat zjn naam ras in
vergetelheid geraakte.- Zjnzoon Lo'
uis&Jnislas, geboren te Parjs in 1765,zette na
den dood zjns vaders rtz'année littéraire''

schiedtbj ttlsschenpoozen volgenseen carton
van dezelfde grootte als de fkesco-schilderj,
terwjl eene schets in kleuren hem omtrent
deze den weg wjst.Daarnu dekleuren Op

voortt0t 1790,zoodat hetgeheelmet de ver- den vochtigen muur zich donlterdervertoonen,

volgen 290 deelentelde.Bjhetuitbarsten der dan Op den gedeelteljk ofgeheeldroogen,
Revolutiewierp hj zich in haren maalstroom vereischt het een geoefend oog, om steeds

en werd uitgevervan den Orateurdupeuple''. het niellwe gedeelte m et het afgewerkte in
Als afgevaardigde del.stad Parjs naar de volkomene harmonie te brengen,vooralook,
Nationale Vergaderingjvoortsin deConventie Omdatergeenebelangrjke verbeteringmoge-

en in declub desCordelierssehaardehjzich ljk is dan door hetafkrabben van de Oude
aan dezjdevan Robespierre,en metBarras laag en hetleggen van eene nieuwe.Verbetevolvoerde hj in 1793 te Toulon en teMam ringen van ondergesehikten aard,zooalshardseille de bloedige bevelen van het Schrikbe- heid van toon enz.ktlnnen met tempera-verwind.Na zjn terugkeerkwam hj bj Robes- wen verholpen wordeu.Het spreekt tlus van

lor'
r: in een ltwaden reuk, en zoodra hj
zulksbemerkte,droeg hj bj t0tden valvan
laatstgenoemde. In 1796 nogmaals naar Marseillegezonden schreefhj zjn DMémoirehistorique stlr la réadion royale et les rualhetlrs
du midi (1795)'' - en latergedurende zjn
ambteloos leven pRéoexions sur les hopitaux
et partieulièrementceux deParis(1800)''.In

zelf, dat bj het fkesco-schilderen eene zo0

keurige harmonie van licht en schadtlw ,als

bj hetschilderen inolieverf,eeneonmogeljk-

heid is,daar in laatstgenoemd gevalde kunstenaar gestadig in de gelegenheid is, om

zjn stuk te verbeteren.Voortsontbreken aan
de freseo-schilderj alle doorschjnende en

frissche kleuren, zoodat de schadtlwen zich
1802 zond de Eerste Constllhem als onder- bj eenige diepte dof en droog vertoonen.
prefectmetgeneraalLederenaarSan-Domingo; Daarentegen onderscheiden zich de lichtepar-

hj bezweek er echter na verloop van een tjen eener fresco-schilderj oy eene gunstige
paar maanden voor den invloed van het wjze.Deze methode van schllderen isinzonklimaat.

derheid geschikt voor monumentale ktlnstge-

Fresco-schilderen (Het) of het schil- wrochten,votll'alvoor grootschehistorie-stukderen al o/kedcp geschiedt metwaterverwen ken. Haar Ontbreekt het lyrisc,h element der
o
p een met kalk bqleisterden en nog- kunst,nameljk de gloed der kleuren,maar
vochtigen mutlr. Reeds ln Griekenland was zj heeft,alshetepisch elementvel'
tegenwoorhet bekend,en ook later bleefhet steeds in digend, sedert eeuwen de prachtigste ktm stzwang,terwjlhet in 1846in deuitvinding voortbrengselen gelpverd.
der stereoehromie (zie aldaar) eene nieuwe
De Oudste fkesco-schilderjen zjn die van
overwinning heeft behaald.De van ouds ge- Egypte,Etrmiuen Pompeji.HeteersteChrisbruikeljke methode van fresco-schilderen is teljke tjdperk heeft er achtergelaten in de
deze: M en dekt een m uur m et eene laag Catacomben te Rome. Uit de middeleeuwen
mortel, welke uit fijn zand en otlden kalk heeft men Overbljfselen van t'
rescë's in den
bestaat. Deze laag bezit,zoolang ztjvochtig dom te Bamberg, in de St.Gereon-, St.Urs
ul
ae
n
St
.
Cuni
ber
t
ke
r
k
t
e
Keulen,- in
is, de eigenschap, dat zj de daarop aangebragte kleuren zonder ljm zoo sterk vast- Italië in deltunstgewrochtenderschilderschool
houdt, dat ze noch door droogte noch door van Florence en Siéna.Veelwerden er gelewater verdwjnen, daar zj zich scheikmzdig verd door de sehool van Giotto.In D uitschm et haar verbinden. Dit geschiedt doordien land gaf de gew oonte, om de gevels der
de kalk van den natten mortelgedurende het huizen te beschilderen, aanleiding tOt vele
uitdroogen naar de oppervlakte trekt en hier fresco's, m en vindtze er voorts in de kruisdoor hetopnemen van koelzuuruitden damp- gangen der kerken, w aar m en hier en daar

kring t0t een doorzigtig emailkristalliseert, den mdoodendans''aantreft.Heerljk zjn b0-

hetwelk de kleurdeeltles omvaten vastmaakt venal de fresco's van m eestersuitRom e,F10(ixeert).Dezekristalljnenbovenlaag,inwater renee en M ilaan in de 16de eeuw . M ichele
mo
ejeljk Oylossend,wordtdoorden invloed z zp-tylpwasongemeeningenomenmethetfrescodes dampkrlngs niet aangetast, maar vormt schllderen. Langzam erhand begon het echter
op den dtlur eene steenharde korst.Daar er te ontaarden. Correyyio bragtde perspectiefeeneverbinding metkalk moetplaatshebben, kunstenarjen der beschilderde plâfonds in
kunnen de kletlren uithetplanten-en dieren- zwang, die in de 18de eem v zeer algemeen
rjk,alsnietbestandtegendenbjtendenkalkj werden. De fxesco-schilderkunst begon echter
nietgebruiktw orden,evenmin zoodanigedelf- wederte bloejen i
n den aanvanq Onzereeuw ,
stoflbljke,dieverwantschapbezittenmetkallt, toen een aantal uitstekende Dultsche kunstebjvoorbeeld loodwit (koolzuur loodoxyde). naars zich naar Rome begaf, om haar te
Daar alleen op een vochtigen grond de kleu- beoefenen.In het huis van den Pruissischen
ren t0t een geheel zamensmelten,moet het consul Bartholdy schilderden Corneli'tbs, Orerbepleisteren en het Opbrengen der klelren bj ldck, Tl&. TQï/ en W .kvcilt/pzt?de rGeschiegedeelten gebeuren. De mortellaag m oet tel- denis van Jozef''in 7 tafereelen,terwjlsomkens niet grooter genomen worden, dan de mige van deze benevens andere kunstenaars
schilderin één dag bewerken kan.Natutlrljk in de Villa MassimitooneelenuitDante,Tasso
kan hj 00k de geheele schetsvan zjn stt
lk en Ariostoop denmuurbragten.Heteerstereli-
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gieusestuk van dezeJeugdigekunstenaarsbent de zalen van het nieuwe Parlementsgebouw
was het beeld van den heiligen I'
ranclsetts mct fresco's versierd. In Italië heeft men
s van Applayti in het
in de kerk derMadonnadegliAngelibjAssisi. eeniqe nieuwe fresco'
Daarna werd Miinchelzde zetelder nieuwe Konlnkljk paleisteMilaan,en vanBenrelmt'
l
z-luorenzo-kerk en in het paleisPitti
fresco-schilderkllnst.Als Kroonprins ricp K0- in de Sal
ning Lodetvî
jk den talentvollen Cornel'
insder- te Florence. Veel goeds is Ook geleverd te
waarts en belaste hem met het beschilderen Parjs, doch lzet is te veelin den stjlder

dermuren in hetGlyptotheek)terwjlOok de
bogengangen met fresco-schilderjen werden
versierd. Daarop volgde het beschilderen der
muren in het nienwe Koniukljk paleis,als-

stukken in olieverw vervaardigd,zooalsmen

kan opmerken in demuursehllderjen van de
Madelaine en van Nâtre-Dame de Lorette.De

eenige,bj wien men den eehten tkesco-stjl

mede in de Allerheiligen-kapèl, voortshet wedervindt, is Cottdert, die eene voortreFeschilderen van fresco's,taforeelen uithet lied ljlte j
yAlagdalella btj het gastl
zlaalvalz den
der r'
Nibelungen''bevattelld,il1lletK:linkljk Farize'ër Sinl0ll'-gtlsehilderd heett.Dtlnlerkslot,alsmede het besohilderelzder Bonifatsius- waardigstefl
vsco'sil
1Frankrjk zjnrDekl
-ookerk door Hesz,Koolte1z kbkltralldolplten der ning van Hol
uertls'')een plâfbndschilderj in
Ludwigskerkdoor Corneli'
dsenzjneleerlingen. het Lotlvre van Iltyres, en eene allegorische
Eindeljk tooidenin1865Piloty,von k
vc/lkniz
lt
f voorstelling der kunsten,eenemuurschilderj
en de leerlingen van Fplz het Xaximilianeum in het Palais des beaux artsvan PaulDelamet fresco's.
roohe. In 0ns Vaderland worden te weinig
D e f'
resco's bt
litel
z Bejeren zjn desgeljks grootsehegebouwen gesticht,om erdenieuwe
V001* een groot deel afkom stig van kunste- fresc0schilderku11st te doen bloejtll. Oude
naars der schilderschool te Miinchen.Stnrmer tïvsco's worden er vau tjd t0t tjd ontdekt
schilderde op het kasteel van den graaf'
von i11 Hel'vol*ludc kerkentwaar m en die beelden

Spee te Heltorf btj Diisseldorf tafereelen uit Ondel'eene kalklaag heett doen verdwjnen.
degeschiedenisvanKeizel-Hendrikff,waarbj Dejongsteontdekking van dezen aard is die
echter Ook H .J-fhck:) een leerling van de in dekerk teBathmenin overjssel.
Diisseldorfsche school,werkzaalu was.Inden
Fresenius (1farlRemigius),een verdienvoorhof van het académiegebot
lw werdeil steljkDt
litschsclleikundige,geborenteFrankdoor kunstenaars uit Aliinehen voorstellingen
van de 4 faculteiten alfkesco geschilderd.De
D iisseldorfsche stllaool heett slechts weinige

tbrt aan de M ailz den 28sten D ecem ller 1818,
bezooht er het gymllasium en legde zich
daarna tûe op de pharm acie. lnzonderheid

fresco'sgeleverd,dot
sllOllderdezezlerfraaje, zodzthj zich bekend temakenmetdescheizooals eene M adonna met 2 H eiligen in de kunde en besteedde zjn vrjen tjd aalzde

St.Andréas-lterk te Diisseldorf door lfûcke. oplossing van vraagstukkelz der analytische
In h:tkasteelHeltorf stshilderde Lessing den chemi
e.Hj Oefendeziel verderOp dehooqeslag bj Ieonium ,en Plûddemann de bestor- seholen te Bonn en te Gieszen, werd hler
ming der stad. Onder het bestuur van Deyer privaat-adsistent aan het laboratorium van
hebben eenige uitstekende kunstenaars de Liebiy, zag er zich in 1843 geplaatstalspriAppollinaris-kerk te Remagen met pracktige vaat-docent, en w erd in 1845 hoogleeraar in
fresco's versierd. Van Steinle zjn de fresco's de schei-, natuur-en werktuigkunde aan de
in het kasteel Rheinel!k en Stolzenfelztals- landbouw school te sviesbaden. l-lier stichtte
mede in llet koor van delz D 0lzlto Keulen. hj met subsidie vallderegéringce1 laboraPesol
tel en Preller leverden muurschilderjen torium 5,001-het onderwgs van J
'onge lieden,
in het pRömisclze Haus''te Leipzig,en Voyel hetwelk in 1848 geopend en ilz 1852 en 1855

in de slotkapèl te Pillnitz. '
Voortreffeljl
t en
Frootsch zju voortsdefresco'
svanBendemann
ln hetKoninkljk paleisteDresden.Op het
kasteel Rosenstein bj Stuttgartheet'
tGeyen-

aanmerkeljk vergroot werd,terwtjlmen het
in 1862 verbond meteeneschoolvoorartsenjmengkunde.D eze inrigting heeftin D uitsch-

land en buiten zjne grenzen een roemrjken

Ic,
fftv eene zaa'l en een koepel met fresco's naam.Hetaantalstudentenbedraagterechter
uitde gesehiedenisvan Psyclte,e1zin hetK0- gemiddeld slechts 40,terwjlI'
reseniltsdoor

ninkljk paleis te Stuttgart de muren met 4 adsistenten wordt bjgestaan.In 1855 vertafereelen uit de geschiedenis van Aviirtem - ltrecg lzg den titelvan geheim Hot
kaad.Van
berg getooid. Oesterley leverde een lkesco in zjne algemeen bekende geschriften noemen
de slotkerk te Hannover, en Veltlt in het wj: pAnleitung zur qualitativen chemischen
instituutvan StödelteFranktortaan deAlain. Anal
lrse(1841,elfdeuitgave1862)''eenboek,
Cornelias werd naar Berljn geroepen en dat l11bjna alleEuropésche talen isovergepAnleittlng ztlr quantitativen chemialdaarbelastm etde tlitvoering der Ontwerpen zet,
van Schinkel t0t versiering van hetmuséum , schenAnalyse(1846,vjfdeuitgave1864)*:,
terwjl Kanlbaelt fresoo's heett aangebragt in en rluehrbuch der Chemie fur Landwirthe,
het Nietlwe Muséum. Tn den Dom te Spiers Forstm:nner und Kallzeralisten (1847)''.Einbevinden zich freseo's van Sehraudolph.W ee- deljk heefl hj veel werk gcmaakt van de

nen? Breimar,de MTartburg enz.zjn i11 den seheikundige analyse van de belangrjkste milaatsten tjtlvan h-esto-schilderjen voorzieu. nerale wateren, en de uitkomsten van zjn
Mrjhebbellonsin de eerste plaatsbjeene Onderzoek i11ttjdschriften en afzonderljk uitbeschouw ing van de fresco-schilderkunst in gegevene opstellen medegedeeld.
Duitsthland beyaald, ollAdat xj elders van Fresnel.onderdezennaam vermeldenwj:
A'tlynstin Jean Fresnel,eenberoemdFranseh
weinig belang 1s. In Engeland echter zjn
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natuurkundige,geboren te Brogliebj Vernay
in het departementEure den loden M ei1788.
Hj bezocht de Polytechnische school,werd
ingenieur in de Vendée, maar vel
-lool'zjne
betrekkinq na den terugkeer van Napoleon
van hetellaud Elba.Daarna vestigde hj zich
ambtelooste Parjs,doch maaktezich weldra
beroemd door zjne uitvindingen op het gebied der natuurkt
lnde.In 1819 verwierfhj
een prjsbj deAcadémiedoorhetbeantwoorden Van ee13e Vrlmg over de diFractie van
het licht,en in 1823 werd hj benoemdt0t
lid der Acadêmie van M'etenschappen.Hj
overleed den 14denJulj 1827.Bjna alleont-

hem ter konjnenlagt.De konjnenholen hebben verschillendeuitgangen,en delagersoverspannen die op êên na met netten.Nadatde

fret door dat opengebleven gat in de onderaardsche w oning der konjnen gezpnden is,

wordtookditoverspannen.Dekonjnennemen
de vlugt vool-hun bloeddorstigen vi
jand 0n

geraken a,lz00in de netten van den n0gbloeddorstiger m ensch, die zich m et één hunner

niet tevreden stelt. Daarbj wordth!ezorgd,
dat de fret gemuilband is,dewjl p anders
zich aan konjnenvleesch verzadigten rustig
in het hol bljft liggen (zie voorts onder
M arter-j
dekkingen van Fresnel betreFen de theorie
Frets (François),een Nederlandsch staatsvan het licht,zooalsde refractie,de polari- m an , 1id van de Tw eede Kamer der Staten-

satie enz.Eene van zjne belangrjkste uit- Generaql, Van het Koninkljk Nederlandsch

vindingen is die der naar hem genoemdc lens, Instituut en van het Provinciaal Utrechtsch
w elke t0t verbetering der vutlrtorens strekt.
Genootschap, was voorzitter der arrondisseFl
tl
yenee Fre.
SZ/6J,een verdiensteljk beoefe- m entsregtbank te Rotterdam en overleed in

naar der Oostersche talen.Hj werd geboren 1845.Van zjne geschriften werd eenerverte Parjs in 1796, was een broedervan den handelingterbeantwoordingdervraag:pW elke
voorgaande,legde zich eerst t0e op de schei- zjn de regten,hetaanzien en dewaardigheid
kunde qn daarna, nadat hj reeds 2 deelen derregtsgeleerden in hetRomeinscherjk geeener ultmuntende vertaling van het Hand- weest, van de vestiqi
ng van hetgezag van
boek derScheikunde van Berzetlusil1hetlicht Altgltst'
la t0t de regerlngvankeizerJustinonus
gegeven had, op de Oostersche talen. Om en dezeingesloten enz.''doorhetNederlandsch
dezegrondigtebeoefenen,ginghj naarCaïro Iizstituutin 1822 bekroond;- voortsschreef

en bleefer 11jaar.Devalvan een handels- hj:rDekrachtvan een cognossementenhet
huis te Alexandrië beroofde hem van zjn regt van den houder verdedigd (1818)'',vermogen,waarnahjeerstdebetrekkingaan- DProeve over de wareonafhankeljkheid der
vaardde van consulair agent en later die van regterljke magt (1827)''
, - plets over de
fonsul te Dsjidda.A1s zoodanig maakte hj regterljke magt en over de brtrekking van
zich zeerverdiensteljk doorbescherming der den Koning t0t dezelve (1827)7',- rDe beChristenen, door het vormen eener handels- trA king van den Staat t0tde godsdienstv0lverbindtenis tusschen Algiers en Bornoe door gens de grondwet (1837)1' enz.
dewoestjn Sahara heen,en doorhetverkla- Freund (W ilhelm),deschrjvervanvoorren van de.doorArna'ad verzamelde opschrif- treFeljke Latjnsche woordenboeken,wasde
ten. In 1851 stelde hj zich met Opperten zoon van behoeftige Israëlietische ouders en
Tltomasaan hethoofd eenerwetenschappeljke werd geboren den 27sten Januarj 1806teKemexpeditie naar M esopotamië,om de bouwval- pen op het gebied van Posen.Hj bezocht de
1en van Nissar,Senkera enz.te onderzoeken, scholen te Breslau? wjdde zich aldaar en te
doch toen hj overDiarbekirtotBagdad ge- Berljn aan de taalstudie en zochtalgemeene
komen was,bleek het,dat deuitvoering van kennis te verwerven. Nadathj teHalle geditplan t0tde onmogeljkheden behoorde.Nu promoveerd was,Opendehj in 1828 te Bresbegaf hj zich naar de ruïnen van hetvoo1
*- lau eene inrigting van onderwjsvoorde IsmaligeBabylon en hielderzich een Jaarbe- raëlietische Jeugd, die echter door toedoen
zig met het verzamelen van opschriften en zi
jner orthodoxe geloofsgenooten weldra verm et het nasporen van kanalen en waterlei- liep. Daarna was hj er werkzaam aan het
dingen. Hj overleed te Bagdad den 30sten gymnasium en later van 1848 t0t 1851 als
November 1855.ZjnerLettressur lesArabes rectorteHirschberginSilezië.Vervolgensging
(1837- 1839)'1zjn zeerbelangrjk.
hj ten behoevevan een wetenschappeljk g3Fret (Mustela furo L.) is de naam van schrift op reisnaarEngeland.In 1853bezocht
een diertje,hetwelk t0tde klassederZ00g- hj,ondersteund doorde Academie teBerljn,
dieren (Mammalia),t0t deàrde der Roofdieren de Romaansche gedeelten van Graauwbunder(Rapacia),t0tdeafdeelingderHalfzooltreders land en Tyrol,en kwam in 1855 weder aan
(Semiplantigrada), t0t de familie der Marters het hoofd eener lsraëlitische school te Glei(Mustelina)en t0t het geslacht der svezels nitz in Silezië.Vooralheefthj zich bekend
(Mustela) behoort. Hj geljkt veel Op den gemaakt door zjn grondig pvYörterbuch der
bonsem , zoodatsom migen het enkelals eene lateinische Sprache (1834- 1845, 4 dln)''.
verscheidenheid van dit dier beschouwen.De ,Voorts vermelden wj zjn:pGesammtwörterfretheefteenebjnawittepelsen roodeOogen, buch der lateinische Sprache (1844- 1845,2
en is zeergevqelig voorde koude.W aarhj dlnl'' - eene uityave van Cicerots poratio
in wilden staatte vinden is? schjntmen niet pro Milone (1838)', - en zjn otz
ateinisch
te weten. Volgens Strabo ls hj uit Noord- Deutsch und Deutsch-Lateinisch-Griechisch
Afrika overgebragt naar Spanle en heefthj Schulwörterbuch (1848- 1855,2 dln)''.
zich vanhier verspreid over Europa. Hj is Freyberg(MaximilianProcopyvrjheervon),
3 t0t 41
/z Ned. palm lang,en men gebruikt een Duitsch geschiedschrjver, geboren te
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Miinzhen den 3denJanuart;1789,studeerdete
Landshut in de regten. deed eene reis door
Frankrjk, Hglland, Zwitserland en Italië,
werd in 1817 regeringsraad tt
n ac
lvisetlr bj
het departem ent van Binnenlalzdsche Zaken,
in 1824 direotellr van hetrt
qksarohief2in 1838
staatsraad,en zag zich il
A 1840 ttjdeltlk belast

hj* den Koning,0Q: de constitutie aan te

Als afgevaardigde naar df) vergadering der

van 1834.
Agostinh'
oe7bzlI'
reyre,eenPortugeeschstaats-

nemen en geraakte deswege in hechtenis.
Na de Restauratie herkreeg hj zjne vrjheid el
z loefde ambteloos t0t in 1833,toen

htj zich een voorstander van Isabella verklaarde,waarna hj lid (
lel
,Proceres,opperbevelhebber der garde en kapitein-generaal
metde portefetlillevan BinuenlantlstheZaken. van Madrid werd.1Ij overleod in hetbegin

Standenbetoondehj zich el'
n voorstandervan

het ministel.ie en een verdediger d0r kloosters. man.Hjwerdgeborenden28stenAugustus1780

Van 1842 t0t 1848 bekleedde hj voorts de en te vondeling gelegd.Aanvankeljk werd
betrekking Van directeur der Academie Van hj voorhet onderwjsbestemd,doch bj den
W etenschagpen,en overleed te Miinchen a1s inval derFranschen in 1809 tradhj in milistaatsraad ln buitengewone dienstden zlsten taire dienst, w erd in 1811 luitenant?streed
Januarj 1851.Van zjut,geschiedktlndigeg0- bjjAlbtlêra,Vittoria(?n do Pyreneei
)n, zag
schriften noelllon wtj: nAelteste Geschiellte zich in 1815 bevorderd t0tkapiteinenOefepde
von Tegernsee (1822)''
Ueber das alt- zich in de krjgswetonschap aan de llilitaire
det
ltsche öftbntlicheGerichtsverlahren (1824)'', acatlémie te Tuissabon.In 1820 washtjOpgeDGesehichte der bayerislôhen Landstiinefl klommen t0t (lelz rang vallmajoor e1zkort
(1828 1829),2 c
1ln).,, pSammltlng histori- daarna zond de prpvincie Estrematltlra hem
scher Sehriftel
z tlnd Urkt
lnden (1827 1837,5 als afgevaal'digde naar de Cortes.Van deze
t1111)''9 1Sammltlng Deutscher Rechtsalter- werd hj ilz 1821 secretaris,in Junt
j 1822
thiimer (1828),,,
,,grtlntIliuieu (ykueT.ge. vice-president en eene maand later presidellt.
Na de ophtlfting der constitutie in 1823 ging
schichtèderbayerischenLandstinde(1832)''
en pErzlihltlngen aus der Bayerischen Ge- hj eenige jaxen op reis,doch keerde na het
schiehte (1842- 1844,2 dln)''.
aannemen dercarta(grondwet)vand0m Pedro
Freycinet (Claude Louis Dpsaulses de), inzjn vaderlandterug,waarhjalsmajoorbj
e0n Fransch natllurkenner en ontdekkings- hetkorpsingenieursgeplaatstwerd enalschef
reiziger, geboren te Montêlimart den 7den van den generalen staftegen de absolutisten
Atlgustus 1779, trad iu de zeediensten ver- streed.Toen d0m Miyqllde overhand behield,

gezelde in 1800 kapitein Bal
tdiltOp zjneex- nam hj de vlugtuitLissabgn,waarhj bepeditienaarNieuw-llolland.Hierwerdhj in zig wasmethetversterken van den zuidelj1803 luitpnant en volbragt zelfverschillende ken Oever der Taag, begaf zich in 1828 naar
nasporingen.Toen zjn vaartuig in 1804 atke- Pari
js 0n onderstet
lnde van hier in 1831en
keurd werd, keerde hj naar Europa terug, laterhet plan van d0m P edro!Om den troon

w erd er belastm et het bevelover de korvet
rLe Voltigeur'',bezorgde van1805t0t1815de
uitgave der kaarten van B andin,die inm iddels overleden w as!e11wertlilz 1811 fregat-

van Pcrtugalvoor donna M arta teveroveren.
ln 1832 vergezelde hj den verdreven Keizer
naar de Azorisc,he eilanden,w erd door dezen
benoemd t0t minister van Oorlog en voorloopig minister van Alarine,landde in laatstge-

kapitein,alsook 2paarlatercorrespondérend
lid van de geographlsehe sectie van hetInsti- ngemd jaar te Xindello,verovexde Porto en
ttmt.In 1817werdhjnltï
tdekorvetzurania'' proclameerde na het overwil'lnen van d0m

naar de Stille Zee gezonden,om er een on- M i-qnll (1834), tegeljk met het sluiten der
derzoek in te stelltln naar de gedaante der ovttreenkomst van Evora-M onte, eene am aarde en de kraehtvan hetaardm agnetismtls. nestie voor de aanhangers van hetabsolutis-

In Februarg 1820 leed hj echter schipbreuk mus.Daarna werd hj staatsxaad en afgevaarbjdeFalklands-eilanden,waa,
rbtjevenwelzjne digde naar de Cortes van w ege de provinciën
eqt
zipage en het grootste gedeelte zjner ver- Estremadura en Xinho. (In Augustns 1834
zam elingen behouden bleven. De tlitkom sten werd hj minister van Marine,in 1835van
van dien togt beschreefhtjin hetprachtwerk: Binnenlandsche Zaken en tevensdirecteurder
Voyage atltotlr dt1 mollde polzdant 1es an- Koninkljke militaile schoûl. l1j schiep orde
nées 1817- 1820 (1825,8 dln mclt atlasl'' In in het staatsbestllur, maar viel door zjne
1825 werd hj gouverlleur van Martiniquet vasthoudendheid in ongenade btJdeKoningin,
maar hi
j verloor deze betrekking door de zoodat htjtegeljk metzjne ambtgenooten in
Julj-omwenteling,t)1
& overleed ()p zjn land- Mei 1835 ztjn ontslag nam ,hetwelk hem
goed Freye,inet in hot Departement Drôme m et den rang van minister van Staat verden 18den Augtlstus1842.M etClementolztdekte leend werd.Nt
1 besteeddehj alzjnekrachhj eene nietlwemethodeom ztlewaterdrink- ten aan de m ilitaire school, Ontving w eldra
baar te maken,en hj bragtOolteent)aannlem zgnobelloeming t0tpaird0srjks?t)n wasin
keljkeverbatering inhetgravêren vankaarten. 1836 met Caîballto wpder 1i(lvan hetkabinet.
Freyre.Ol
lderdtazln naam vermelden wj: ljAtjlj.j,j de K oningin dell 9den Septomber van
D0n M avtuëlFveyre,een Spaansch veldlteer, tlatjaar gedwollgen werd?de eonstitutie van
geboren om streeks het .iaar 1,
7G5 te Ossulla 1820 te bezw eren en de (larta van d0m
in Andaltlsië.Hjstreedin 1793tegendeFran- Pedro op *te heffen, keerde Freyre terug tOt
schen en zettedien strjd l
zog voortin 1813, het am bteloos leven, Om zitsh geheel aan de
nadat hj inmiddels t0t den rang van gt
me- wetenschap te wjden.Toen hem voortsde
raal was opgeklomm en. Tn 1820 ovexreedde

Koningin naar Belem Ontbood, om de geoc-
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troyeerde grondwette herstellen,werd hjop in bjkans alle talen van Europa werd overw eg derwaarts den 4den November 1836 door gezet, - toen het treurspel pDie Fabier
de nationale garde verm oord.
(1859? 2deuitgave 1862)''.- en daarna den
Freytag.onderdezennaam vermeldenwj: roman rDie verlorene Handschrift (1864, 3
George 1G!#e!zzlI'
riedvieh Frdtyftw,een vem dln)''.In den eersten roman is de handelsdiensteljk beoefenaar der Oostersche talen. stand en indentweeden destanddergeleerden
Hi
j Averd geboren te Liineburg den 19den hetmiddelpuntvaneensociaaltafereel.Inbeide
September 1788, studeerde te Göttingen in romansbetreedthj op hetvoetspoorderEnde godgeleerdheid en letterkunde en vestigde gelsche humoristen met uitstekend gevolg
er zich in 1811a1srepetitor.Uita/keervan den weg der realiteit,die in Duitschlandn0g
de Franscheoverheersching legde hj in 1813 nagenoeg ongebaand was.Voorts leverdehj
zjne betrekking nederen gingnaarKönigs- rBilderausderdeutschenVergangenheit(1859t
berg, waar hj bj de bibliotheek geplaatst 2 dln,4de uitgave 1863)'',en nNeue Bilder
werd. ln 1815 trok hj alsbrigade-predikant ausdem Leben desdeutschen Volks(1862)'',
met het Pruissische leger naar Frankrjk, waarin hj bljken geeftvan gxondigehistoriwaarhj te Parjsgelegenheid vond,0lnzjne sche kennis. Zeer merkwaardig is ook zjn
studie in de Oostersche talen voortte zetten. werk pDieTechnik desDramas(1863)''.Later
Na den vrede bleef l1j aldaar met verlof schreef hj: rAusdem Mittelalter(1866)''en
maar weldra nam hj zjn ontslag alsveld- V0m Mittelalter bis zur Neuzeit (1867)'',
pxediker en wjdde zich, door de regéring welke geschriften zamengevoegd zjn onder
ondersteund,aan debeoefeningderArabische, den titel: rBilder aus der deutschen VerganPerzische en Turksche talen.In 1819 werd genheit(4dln,6deuitgave1871)''.00ltschreef
hj hoogleeraarin hetoostersch te Bonn,en hj eene levensgeschiedenis van zjn vriend
bleefer werkzaam t'
otaan zjn dood op den Karl Matty (1870)''. In den laatsten tjd
16denNovember1861.Beroemd iszjn pluexi- woonde I'reytay des winters te Leipzig en
con Arabico-luatinum (1830-1837,4 dlnl'', des zomers te Siebleben bj Gotha.Hertog
hetwelk dooreenkleiner(1836)gevolgdwerd. Ernst van GofFll verleende hem den titelvan
Voorts leverde hj eene uitgave der pllama- hofraad en benoemde hem tOt zjn voorlezer.
sae Carmina''van Aboe-Temmâm (1828-1852, Reeds lang heett I'reytay de redactie van de
2 dln)'',- terwjl ook zjne Arabum pro- )Grenzboten'' laten varen, en behoort thans
verbia (1839-1842,3 dlnl''zeer belangrjk t0tdevoornaamste medewerkersvanhettjdzjn. Voorts vermelden wj van hem eene schriftplm neuen Reich''.
DKurzgefaszte Grammatik der hebrâischen
Friant (Louis,graaf),een Fransch geneSgrache (1835)'',- eene uitgave der rFa- raal,werd geboren den 18den September1758
klhat-Alcholafa'' van Ibn-Arabsâal
.t, en eene te Villers-M orlancourtin Lotharingen,diende
verhandeling over de rDarstellung der arabi- sedert1781bj deFranschejardeen nam i
n

1787 zjn Ontslag.Bj hetmtbarsten derRevollttie werd hj a1s onderoëder weder bj
het leger geplaatst,en reeds in 1793 voerde
hj als kolonel het bevel Over een batalon
woning eene zorgvuldige Opvoeding,bezocht vrjwilligerste Parjs.Na den slag van Fleuhet gymnasium te Oels,studeerde te Breslau rus (1794) werd hj brigade-generaalen nam
en te Berljn in de Duitsche letterkunde,pro- onder Kleber deel aan de belegering van
moveerde in 1838 en werd in 1839 privaat- M aastricht.Tegen heteinde van 1796 bevond
docent te Breslau. W eldra verschenen zjne hj zich bj hetlegerin Italië (divisieBernaverhandelingen pD e H rosuitha poetria''- en dottejen onderseheiddezich bj den overtogt
1
)Deinitiis yoeseosscenicaeapud Germanos.'' over de Tagliamento,bj de verovering van
Tevensontwlkkeldehjzjnedichterljkegaven) Gradisca, en vervolgens bj Laibach.Onder
en onder den titel van pIn Breslau (1845)' Desao streed hj in Egyptebj Oebrisse aan
leverde hjeene reeksvan kleine,meerendeels den voet der Pyramiden,en ook in Opperepischegedichten.In 1841schreefhjhetblj- Egypte, waar Kleber hem in l799 met het
spel: ,,Die Brautfahrt oder Kunz v0n Rosen opperbevel belastte. Laatstgem elde benoem de
(1844)'',waal
-medehjdenprjsbehaalde,dool' hem tevenst0t zjn plaatsvervanger.Na den
denKoninkljken schouwburgteBerljnuitge- slag bj Heliopolis,waarhjdenregtervleugel
schreven. Zjn roem als dramatisch dichter aanvoerde, bragt hj hetoproerige Caïro t0t
verhoogde hj voorts doorde2 tooneelspelen onderwerping (18 April1800),en nadatKleDYalentine (1847)''- en rGraf W aldemar bervermoordwas,handhaafdehjonderM enou
g in Alexandrïë,totdatde Fransehe
(1850)''.Inmiddels was I'
reytay in 1847 van het,geza'
Br
eslau naar Dresden verhuisd,en toen het troepen ingescheeptwaren.Na zjn terugkeer
*
J&2'
1.
' 1848 zjn letterkundigen vriendenkring werd hj benoemd t0tinspedeur-generaalder
verstrooide,beyafhjzichnaarLeipzig,waar intànterie,kwam in 1803 aan hethoofd eener
hj in betrekklng kwam metJ'
lblian S'
cA-C#J divisie van het leger van Boulogne,en veren de redactie van den pGrenzboten''Op zich trok daarmede in 1805 naar Duitschland,
nam,waarin htlbelangrjke opstellen leverde. waar hj onderDaroustdeelnam aan de veldIn 1854 verscheen van hem het blispelrDie slagen bj Austerlitz (1805),Auerst:di(1806)
Journalisten'', hetwelk grooten bjval vond, en Pruissisch Eylau (1807). De Keizer vervoortsin 1855 zjn roman rS0lltlnd Ha- hief hem in 1808 t0t graaf. Gedurende den
ben (3 dln) 16de uitgave 1871)2d1n)'',die veldtogt van 1809 onderscheidde hti zich
schen Verskunst(1838)''.
Gustavz'
wydtw,eenberoemdDuitschschrjvex. geboren te Kreuzburg in Silezië den
13dJn Julj 1816.Hj ontving in de ouderljke
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vooral bj Eckmiihl en vervolgens bj W a- ln 1830 verscheen van h0m onder den titel
gram , waarna hj in 1811benoemd werd t0t Erinnerllngen an dieVorzeitoderder Rheinbevelhebber der grenadiers bi
j de garde te Pfitlz': e0n0 reeks van'afbeeldingen 5ra11 g0voet.In 1812 kommandeerde lj eenedivisie schiedkundige gedenkteeltenen uit de Ptàlz.
en wexd in den slag aan de M oskwa zw aar Van 1834 t0t1837 toefdehj in ltalië,en in
gewond.Dientengevolge k0n hj eerst gedu- 1842 vestigde hj zich teMiinchen,waarhj
rende den wapenstilstand tjdensden veldtogt genxestukken en kleinelandschappenschildert.
van 1813 t0t de armee terugkeeren,en ont- Van zjnemerkwaardigstedûekennoemenwj:
ving nu het Opperbevelover eene divisie der
Jonge Garde,waarmedehj nieuwelauwcren
behaalde. Daar I'riant de acte van afstand
van den Keizer onderteekend had,benoemde

7Gretchen aan het spinnewiel''y - rRidder
roggenburg'', - nDe gewonde ridder met

Lodetvj;k XVIII hem t0triddervan deluodewjks-orde en belastte hem methetopperbeve1 over de Koninkljke grenadiers te Metz.
Na den terugkeervan Napoleon kooshj desniettemindepartjvandezen,werdt0tpairbenoeid,enkommandeerdeeenedivisiedergarde
bj Fleurus en MTaterloo,waar hj nogmaals

gedichten onder den titel van rEpheuranken''

zjn schildknaap'',- en rDe Blaauwe grot
opheteiland Capri''
.HjheeftOokegnbundel

uitgeyeven.
Frledberg (E1uilAlbert)yeen verdienste-

li*J
-k beoefbnaar van het Dultsche kerkregt,
werd geboren te Konitz in W est-pruissen,

studeerde te Berljn en te lleidelberg in de

regten,promoveerde in 1861 en vestigdc zieh

gewond w erd. De tweede Restauratle beroofkle hem van hetpairschapenvan hetkommando, en Friant Overleed den Q4sten Julj
1829 opzjnlandgoed GaillonnetbjMeulan.-

in het daaropvolgendeJaara1sprivaat,docent
te Berljn,waarna hj in 1865 benoemd werd
t0t buitengewoon hoogleeraar te Halle. In
1868 werd hj gewoon hoogleeraar te Frei-

en adjudantdesKoningsbjLouis.
r/zïlz
èp:en
volgdr dezen in ballingschap.
Frlaul was voorheen een onafhankeljk
hertogdom , bestaande uit de LombardjschVenetiaansche provincie Udine(115E5geogr.
mjlmet (in 1857) 427000 inwoners Ofhet

inium inter ecclesiam et civitatem regundorum indicio, quid medii aevi doctores et

bied van Idria (59/,: o geogl'.mjlmetrulm
13000 inwoners)?welke beide laatste gedeelten het Oostenrqksa F'-CtTIJ uitrnaakten.De
naam , in het Italiaansch I'
rilgli,is ongetwj-

(1867)'', - pAus deutschen Buszbiichern
(1868)''1 DDas Veto der Regierungen bei

Zjnzoon,graafJeanFrt
zz
lçoi.
sI'
riant geboren burg in de Breisgyu en in 1869teLeipzig.
den lzdenJunj 1790, was brigade-generaal Van zjne geschrlften vermelden wj: rDe

leges statuerint (1861)''
,- rEhe und El1esehlieszungim deutschen Mittelalter (1864)'k,
Das Recht des Eheschlieszung in seiner
gesehichtliehenEntwickelung(1865)'',- rDie

voormalig Veneliaanselt FHC'
?/J, en de graaf- evangelische t
lnd katholische K irche der neu
schappen Görz en Gradisca (53%/s (E) geogr. einverleibten Tuënder in ihren Beziehungen zur
mjlmet bjna 186000 inwoners)lnethet4e- preuszischen Landesltirche und zum Staate

Bischofswahlen in Preuszen und derOberl'hei-

nischen Ifirchenjrovinz (1869)''- pDie ge-

feld eene verbastering van Forum J'
?#iï.Het schichte der Clvilehe (1871)''- en rDer
land levertwjn,graan enz.,isbedel
ttmet Staat und die Kirche im Groszherzogthum
uitloopers van de Carinthische en Julisehe Badey seit1860 (1870)'*.
Alpen, en besproeid door de Isonzo en TaFrledem ann (Friedrich Traujmtt), een

gliamento. De belangrjkste plaatsen zjn er verdiensteljk Duitseh Opvoedkundlge, geboUdine,Camyo-lqormio,Cividale,Görz,G1'
a- ren den 3osten Maart 1793 te Stolpen in
disca en Idrla.Men vermeldt, dat Grasov'
, Saksen, studeerde te MTittenberg in de godeen neefvan A lboïntK oningderLongobarden,
er van 568 t0t 588 de eerste hertog gew eest
is. In den aanvang der lode eeuw w erd het
land verdeeld, en Friaul a1s graafschap een

geleerdheid en letterkundejwerd in 1813 conrector aan het gymnasium te Zwickau en in
1817 aan dat te Avittenbel'g,en in 1820 rect0raan laatstgenoemde inrigting.Tn 1823 was

hj directeur van het Catharineum te Brunswjk! en had er als 1id der commissie t0t
regellng van het onderwjs in die stad een
belangrjken invloed op de inrigting van het
werd na den Vrede van Presburg toegevoegd gymnasium. ln 1828 werd hj directeur van
aan het Koningrjk Italië. In 1814 kreeg hetgymnasium teMTeilburg,zagzichbenoemd
echterdeKeizervan OostenrjkgeheelFriaul t0t afgevaardigde naar den Landdag en t0t
terug, terwjl Venetiaansch Friaul in 1865 DOberschulrath'', en regelde in 1830,Op last
leen van het Keizerrjk. Het Venetiaansch
Friaulbehoordevoortst0t aan den Vredevan
Campo-Formio (1797) aan Venetië en verviel
toen metdeze Republiekaan Oostenrjk,maar

weder aan Italië vervielen den naam draagt Van den Koning der Nederlanden,hetOndervan de provincie Udine.- Maarschalk D'aroe wjs aan het athenaeum te Luxem burg. In
werd in 1807 door Napoleon begittigd metden 1840 &verd hP
** directeur van het archief te
@.
titelvan hertf)g ran FHI-J.
Idstein,en overleed aldaar den zdenM ei1853

Frictie,zie Wrqviny
Fried (HeinrichJaeob),eenDuitsch sehilder;geboren te Landau in 1802,ontvingOnderwjs aan de schilder-académie te Miinchen
van Langeren Cornelilts,be/aaldezich hoofdzakeljk bj hethistorie-schllderen en leverde
bj voorkeur tafereelen uitde middeleeuwen.

Hj bezorgde de uitgave van onderseheidene
Latjnschegeschriften,en schreefvoortseene

Practische Anleitung ztlr Vertbrtigung La-

teinischer Verse (1840)'', rparânesen fir
studerendenJiinglinge(1824- 1845,5dln)''1aen pDutsche Schulreden (1829)7'.
Friodericia ofFredericia, eene stad en

266

FRIEDERICIA- FRIEDLAND.

vesting in het zuid-oosten van Jutland en in

zorgde er voor regtspleging, onderwjs en
het ambtRanders.Zj ligtop eene landtong njverheid, doch na zjn dood werden die
bj den noordeljken tgang derKleine Belt. goedel.en verbeurd verklaard, en onder zjne
Er zjn 4 kerken en eene synagoge,en het moordenaars en hunne medestanders verdeeld,
ad Frl#/cA?#, die rtlim 4000 inwoaantalinwoners bedraagt onqeveer 6500.De nersDetelst
t, ligt in het Boheemsche district
hoofdbronnen van bestaan ztln erlandbotlw,
-

handelen scheepvaart,alsm ede eenige fabl.ieken. D0 haven heeft er eene diepto van 10
t0t 12 vadem , en h0t verkeer met het daartegenover gel
egen vlek Skiib 0gFunenwordt
geregeld onderhouden.Reedsvôor de sfichting
der stad deed koning Christiaan IV er eene

BunzlauaanhetvereenigingspuntvandeMrittigen deRaslzitzbach.Indedecanaats-kerkaldaar
vindt men een altaarstuk van Jqn rczlAken

en een sierliik praalgraf van den veldmaar-

schalk Melxior '
ppv Rtidern. Merkwaardig
door een aantal Oudheden is er voorts het

schansverrjzen,f
lie in dendertigjarigen00r- kasteel,nabg de stad opeenebasaltrotsgelelog dienst deed. In hare nabjheid botlwde gen. X en ziot er onder anderen een portret
Frederik 1II in 1650 eene versterkte stad,
Frederiksodde genaamd, wellte in 1661 het
stapelregt en in 1664 den naam van Friedericia verkreeg. Deze stad werd in 1657 door
de Zweden Onder W rangel stormenderhand

van W allenstein.,geschilderd in 162G.
I'
riedland is voorts de naam van een ander
stad-io, gelegell in het Prtlissische district

Königsberg.Ilet teltnaatlweljks 14000 inwoners,maarism erkw aardig door den veldslag,

veroverd,waarna devjand devestingwerken dien Napoleon den 14denJunj 1807erleverde
sloopte, doch in 1659 bezet f100r den ketlr- tegen de Russen Onder Benniysen.Deze vond
vorst Frederik '
< i!J6- ran .Prtz92#:Al??'
lf'
r.t?. Na 'savonds te vorel
: op zjn terugtogt naar
den vrede van 1660 maakte men een aanvang Königsberg het stadje Friedland door de
met de herstelling der vestingwerlten, doch Franschen bezet, veljoeg deze, maar stiet
zj werden eerst in 1709 en t;10 voltooid. niet ver van daar op hetkorps van Lannes,
In den eersten Duitsch-Deenschen oorlog waarna hj zjne troepenmagtop den linker-

trokken de Pruissen d0n 3den Mei 1848 in Oever derAllevermeerderde.Onderbeveiliging
Friedericia.Laterwerd de stad doordeDenen van deze wilde hj aan zjne manschappen
bezet,en den 8sten Mei 1849 tloor het Slees- een dag rust gunnen, en was volstrekt niet
wjltsch-HolsteinschelegerondergeneraalBonin voornem ens slag te level-en. N apoleon. gaf
belegexd. De Denen deden echter den Gden echter bevel aan Lamnes om derwaarts te
Ju1j 1849 een uitval,waardoorzj den vjand rukken en liet 0ok de andere korpsen zich in
een verliestoebragten van 28 stukken geschtlt die rigting bew egen.Lannes verliet Postheen 2800 man en hem t0tden textlgtogt nood- nenonderbesehermingvan hetgeschut,breidde
zaakten.De Denen hadden 800 man verloren, zich links uitt0taan Heinrichsdorfen bezette
en
Bj he
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d. regts het Schortlaker-wotld. Het Russische
leger, ongeveer 6000 man sterk, had zich
de stad zeer versterkt xaaar het leger der gedeployeerd in de golvendt) vlakte met de
Verbondene Mogendheden kwam den 8sten Alle e11Friedland in den rug.D at ongunstig
M aart vöör hare vestingwerken en beschoot terrein wasook n0g doorsneden yan deMolenhaar den 20stenen zlsten.De bestorming werd vliet, w elke van Posthenen naar de Alle
echter uitgesteld tot na de verovering der stroomt. Op den regterocver van deze rivier
Diippeler Schansen.De D enen,weinig gezind bevonden zic,h n0g de gardes? een w einig
om haar af te wachten. ontruimden op den paardevolk en een groot gedeelte der artil-

Q8sten Aprilplotseljk de plaats met achter- lerie,terwjleen paarbruggeneenigen waarlatingvan 197stukkenenveelkrggsmaterieel, borg gaven voor de mogeljkheid van een
daar de gesteldheid hunner troepen geen uitzigt gaf op eene kloekm oedige verdediging.
Toen de Verbondene M ogendheden er waren
binnengerukt, Tverden de vestingwerken OP

aftogt. Lannes opende het vutlr, doch hield
het gevecht slechts even aan den gang,om
de kom stder overige korpsen afte wachten.

Benn%,sen was toen achteloos genoeg,om
geen gebruik te maken van zjne overmagt.
Frledland isde naam van eenBoheemsch Ten 7 ure bereikte M ortier ter linkerzjde

nieuq gesloopt.

hertogdom , toegekend aan Aïbreelttvon W al- van Lannes llet slagveld, - om 9 uur verI&ldfeszl Toen deze nameljk gedeelteljk uit scheen Napoleon! en hierop vOlgde Ney:die

de nalatenschap van zjn o0m , diehem 14 zich achterhetSchortlaker-wotldheimeljk,in
landgoederen en heerljkheden bezorgdetge- positiemoeststellen.Napoleonzagdadeljkin,
deelteljk dooraankoop voûr7millioen florj- dat Friedland,w aar zich de overgangen over

nen van verbeurdverklaarde goederen, die de Alle bevonden,het beslissend punt'was,
ongeveer driemaalzoo groote waardehadden, zoodatop diestad de hoofdaanvalgerigtwerd.
in het bezitwasgekomen van een uitgestrekt Tegenden middagvoegdezich VictorbjNey,
grlndgebied in Bohelnen,verhiefKeizerFer- - de gardes kw am en te 3 ure en bleven in
dinand hem in 1623 totrjksvorsten hertog reserve, en het laatst verscheen Bernadotle.
van Friedland.Hethertogdom telde9 steden, Toen had Napoleon 70000 man ondel' zjne
nameljk Friedland, Reichenberq, Arnau, bevelen. Het gevecht w erd nu levendiger op
MTeiszwasser,M iinchengriitz,Böhm lsch-Leipa, den linkervlengel der Rllssen, Om de aanTurnau, Gitschen en Aicha, benevens 57 dacht van Bennigsen derwaarts te leiden.Om
kasteelen en dorgen,en best
ond uit eeniye 5 uur eindeljlt gaf de Keizer aan Ney den
van elkaâr gescheldene gedeelten.W allensteIn last)om Friedland aan te tasten)en 3 salvo's
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van 20 stukken waren het teeken van den
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op nieuw naar W ittenberg, m aar in 1531

aanval.Ney deedzjn korpsvoorwaartsrukken begafhj zichwederalsrectornaarGoldberg,
en behaalde aanvankeljk eenige voordeelen, waar men hem nu ondersteunde bj de vermaardeaanvalmisluktewegenshetvreeseljk betering van hetonderwjs.Aletvoorbeeldigen
vuur der Russen. D e Russische kavallerie jver stond hj gedurende 23 jaar aan het

wierp zich nu in den tlank der Franschen, hool'd dier sohool e11 bezorgde haar grooten
texwjl Bagration metzjne intànteriehen in rotam.Niet alleen uit Silezië,maaruitPolen,
het frontaangret'
p.De beidedivisiën van Ney Litthauwen,oostenrjk,Bohemen,Hongarje
w erden in verwarring terug gew orpen, en en Siebenbiirgen stroomden leerlingen der-

zjne kavallerie desgel
jks.Napoleon gaf nu waarts. Vaak waren er 1000, en bj deze
bevel,dat.hetlstekorps(T'
ïc/pr)z0uopruk- wist Friedland door eene soort van Republiken en zond de divisie D'
apont van het korps keinsch zelfbeheer de tucht op eene uitsteBernadotte,benevens dekavallerie-divisie La- kendewjzete handhaven.Tndeneerstentjd
folr-r t-àofzr.g ter ondersteuning vallN ey,en moest hj alleen voor het onderwjs in de
deze bragten de Russen eenigzins t0tstaan. hoogste klassen zorgen
later kreeg hi
j

Intugschen vereenigdegeneraalSlnarmont,die hulp en in de lagere klassen gaven leerlinde artillerio van het lste korpskommandeel*
de, gen der hoogere onderrigt.Behalve het gœls-

dezein 2grootebatterjenenruktevoorwaarts
t0t op 300 schreden van de Russen,en na 5
of 6 salvo's verminderde hj dien afstand t0t
de heltt. De werking zjner kartetsen werd
toen vreeseljk, en Bayration rukte achter-

dienstonderwjs, dat hj zelf in alle klassen
bestuurtle, had hj het Latjn,Grieksch,Hebreeuwsch, de redeneerktlntle, de gesehiede-

nisen dewelsprekendheidvoorzjnerekening

genomen. Duitsch werd er volstrektnietge-

waarts. Vietor zond 4 regimenten dragonders

sproken, enkelLatjn.Hj stelde vooral
hoogt
an prjs op helderheid en duideljkheid
t
0
t
h
u
l
y
v
a
n
Sê
n
a
r
mo
n
t
,
t
e
r
wj
l
Ne
y
z
j
ne
beide dlvisiën weder verzameld had en den
van stjl. Toen hj zich bezig hield methet
vjandaantasttemetdebajonet.Thansnaderde zamenstellen van een nieuw plan van onderSlnarmont t0t op 80 schreden van hetfkont wjs,werd zjne schooleeneprooider vlamderRussen;devjandeljkekavalleriesneldehem men,en hj vestigdezich metzjneleerlingen
te gemoet,m aarm oestaftleinzen,zoodathier te Liegnitz,waar hj den 17de)lJunj 1556
de artillerie op eene schitterende wjze den overleed.
slag besliste en Napoleon den beleidvollen S&
Friedlknder (Ludwig),eenverdiensteljk
narmonttoevoegde: r'Vous avez fait m0n succès''. Het centrum en de linkervleugel der
Franschen volgden de beweging vandenoverw innaar, en w eldra trokken de Russen terug
door de brandende stad. Ook de bruggen
werden door de vlamm en aangetast, zoodat

letter-en oudheidkundige?geboren teKönigsberg in 1824,studeerde aldaar aan deuniversiteit en vervolgens aan die te Leipzig en te

Berljn.In 1847 vestigdehj zich in zjnege-

boorteplaats alsprivaat-docent en werd er in
1859 hoogleeraar indeletter-en oudheidkunde.

zj onderhetvuurderFranschen metgewel- Inuliddelshad hj eene wetensehappeljkereis
dig gedrang door eene waadbare plaats over ondernomen naar Italië.Voortsbepaalde hj
de Alle moesten trekken. Het verlies der zich bj decritiek dergedichten vanHomer'
tts
beide legers was gz'oot. H et bedroeg aan de en bj oud-Romeinsche zeden en gewoontcn.
zjdederFranschen 12000man,maardatder llj schreefonderanderen:rAnalectaHomerica
Russen was veelgrooter.Zeven dagen daarna (1859)''- rlliehomerische Kritik v0n W olt'
w erd een w apenstilstand gesloten,enop dezen bis Grote (1853)'', - zjne voortreflbljke
volgdrdeVredevan Tilsit.
Darstellungen ausderSittenyeschichte Roms
Frledland (Valentin),naarzjnogeboorte- (1862- 64,2de uitgave 1865)',- en verhandel
ingen mueber den Kunstsinn der Römer in
plaatsinOberlausitzgewoonljkFrotzendorfgenaam d,w asde vermaardsteopvoedkundigevan der Kaiserzeit (1852)''en overde spelen der
zjn tjd.Hjwerd geborenden14denFebruarj Rom einen in het rllandbtlch der Römischen
1490 enwasdezoonvaneenlandbouw er.Nadat Alterthumer''van Becker-M arqv rd.
hj de sehoolte Görlitzbezochthad,verkocht Friedrich. Onder dezen naam vermelden
hj in 1513, na het Overljden zjner ot
lders, wj:
al zjne bezittingen en ging naar Leipzig, Kaspar DtzrstsI'
riedria ,een verdiensteljk
om zich aan de studie tewjden,waarna hj Duitschlandschapschilder.Htiwerdgeborente
a'
ls Jongste leeraar naar Görlitz terugkeerde Greifswaldden5denSeptember1774,en oefende
en er den rector en de overigeleeraren onder- zich in de kunst te Kopenhagen en vervol-

wjs gaf in debeginselen derGriekschetaal.
Toen Iul
tther zich had doen hooren,legdehj
zjne betrekking neder en begat'zich naar
Wittenberg.Hier sloot hj hetverbond der

gens te Dresden.Aanvankeljk leverde hj

teekeningen met sepia en eerstlatero0k schil-

dejen in olieverf.Een grootwinterlandschap

metde bouwvallen eener Gothisehe kapèltusvriendsehap m etdien hervormer,alsmede ulet schen 2 eikenboomen vond zooveelbjval!dat
M elaneltthontleerde Hebreetlwsch van een t0t hj in 1811 onderdeleden van de Acade
'mie
het Christendom bekeerden Israëliet en vopr- te Berljn werd opgenomen, terwjl hj in
zag door hetgeven van privaatlessellin zjn 1815 1id w erd van en hoogleeraar aan de
onderhoud.In 1523 werd hj rectorvan het Académie van schoone kunsten te Dresden.

gymnasium te Goldberg? doch daar hj hier Hier overleed hj na een langdurig ljden den
vele moejeljkheden ondervond,ging hj na iden Mei 1840. Hj schilderde een prachtig
verloop van 4 Jaar naar Liegnitz en in 1529 altaarstuk voor de kerk te Tetschen in Bohe-
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men.Tn zjne landschappen openbaren zich jegenshetkerkeljk gezag,de grootsteergereene rjke vinding, een diep gevoel,studie nis gt
yeven aan de geloovigen,degrootste
der natum, en eene zekere waardigheid. - Oneerbledi
gheidaan den dag geleydjegensde
00k nog vele andere Duitsche ltunstenaarsen heiliy'eSacramenten,hetzielenhellvan andekunstenaressen hebben den naam vankh'
iedriclt ren lu gevaar gebragt en Openljk den weg
gedragen.
gebaalld voor eene scheuring.I'réedrieltwerd
Johann Frltb-ïcFl,een R.Katholiek godge- reeds in den aanvang van 1870 door de faculleerde.Hjwerdgeboren te Poxdorf(Bejeren) teit en den Senaat der Académie met algein 1836,studeerdete Bamberg enteMiinchen: m eene stemm en voorgedragen vool'de betrekwerd in 1859t0tpriestergewjd en zag zich king van gewoon hoogleeraar,doch die voordaarna benoemd t0tkapellaan teMarktschein- dragt werd dool*den ministervan Eeredienst
feld. Nadathj in 1861den doctorsgraad ver- niet aangeboden aan den Koning.Den 29sten

worven had, ging htj in 1862 a1s privaqt- Julj 1871werd hj met22stemment0tsenadocent naar Aliinehen, en werd er in 18G5 tOr gekozen, maar a1s buitengewoon 11ooghoogleeraar in de godgeleerdheid.De Acadé- leeraark0nhjdiewaardigheidnietaannemen.
mie van W etenschappen aldaar benoemdehem In het najaar van 1871 zond hj n0: een
in 1869 t0t buitengewoon lid.Hj werdge- DTagebuch gefihrtw:hrend des Vaticanischen
roepen, om deel te nemen aan het'jongste Concils'' in hetlicht.
Concilie der R.Katholieke kerk.teRome.Als
Fries (Het)eenerljstisin debouwkunst
leerling Van Döllinger (zie aldaar) trad hj het vlak gedeelte, dat zich tusschen de
in diens voetstappen, en gedurende den eer- kroonljst en het architraaf bevindt.Het is
stentjdvan hetVaticaanscheConciliemeende gelegen in het verlengde der ljn van het
men, dat hj de schrjver was der pBriefe vlakthetwelk totdragtofOndersteuning onder
vom Concil''in de pAllgemeineZeitung''.Hj het entablement is aangebragt.Hetfl*ies der
had te Rome van de voorstanders der Onfeil- Toscaansche Orde is geheelylat,- datder
baarheidsleex veel te verduren, en verliet Dorische met triglyphen verslerd, dat der
de stad reeds vôôr hetsluiten derKerkverga- Ionische, Corinthische en Romeinsche Orden
dering, Omdat hj we1inzag,datzjn strjd w ederom geheelplat.Ism en niet gehouden,
tegen den wilder Curie en dienderJezuïeten eene der 5 botlw orden te volgen)dan geeft
nutteloos z0u ZI
*
J
*11.T0t zjne geschrif
ten be- het fries geschiltte gelegenheid tOt hetaanhooren: PJ. W essel, ein Bild aus der Kir- brengen van relièf-versieringen (festons,ara-

chengesehichteder15Jahrhunderts(18G2)'',-

iir
nDie lehre des Husz und ihre Bedeutung f

die Entwickelung desneuernZeit(1862)'*,rAs
trologieundReformation (1864)'',- pDas
wâhre Zeitalter desheiligen Rupert(1866)''
pl
firchengescllichte Deutschlands (18671869,2 d1n)'', pDreibisherunedirte C0ncilien ausder MerovingerZeit(1867)'',- en

beslten enz.).De naam isafkomstir van het
Latjnschepl
tryyö'(borduurder),welllgtomdat

zich de versierselen veelalvertoonen als borduuxwerk.
Fries, in het Engelsch ooatiny genaamd,
is een lakenachtige grove,dikke,langharige,

tameljk sterk gevolde,weinig gerouwde,met
1 tot 3 sneden geschoren en dus gewoonljk

DD iep:pstlich gew:hrleistete Rechteder deut- volkomen gedekte wollen stof.De opmaking
schen Nation,nichtan die Unfelzlbarkeit zu (appretuur)na hetseheren geschiedtdoorperglauben (1870)''.Hj nam in Augustus1870 sen, borstelen en eindeljk pletten of strjken
ook deelaan devexgaderingteNiirnberg,welke met groote verhitte strjkjzers,die een sterhet onfeilbaarheidsdogma verwierp. Toen de ken glans geven.Om dezen te vermeerderen,
aartsbisschop ron JT'd
yzàcAezl-Fr/Wz?
, den zosten borstelt 111o11 de stofvoorafm et dunne boksOctober eischte, dat de godgeleerde faculteit doornpap (tragantsljm). Is zj hierna gestrezich onderwerpen z0u aan de uitspxaak van ken, dan wordt zj op dergeljke wjze met

het Concilie, kwam hj met Döllinger daartegen in verzet. Den l7den April1871 w erd
hj in den grooten bangedaan,nadat15dagen
vroeger het bezoeken zjner lessen aan de

oljfolie behandeld en Op nieuw gestreken.

Men heeftglad offenJ'
rïcd,datmet2,en
gekeperdJrïd,
s,datmet4 schachten geweven
wordt. De gebruikeljkste soort vervaardigt
studenten verboden was.In een y,offene Ant- lnen van garen, waarvan de haspel (12600
wort''stelde Friedriclthetonregtin hetlicht, Ned. e1) 11/z t0t 2 Ned.pond weegt.De in-

dat hem werd aangedaan,en gaftevens de slag is evtln grofalsde ketting,doch wordt
DDocumenta ad illustralldum Concilium Vati- zoo sterk aangeslagen,datiederpond ketting
canum anni1870 (1871?2dlnl''in hetlicht, 11//2 pond inslag vereischt. Men heeft ook
welke veel merkwaardlgs bevatten.Vruchte- damesfries (lady.coatinglqdeze isfjner,lig100s vroeg hj van den Koning verlof,om ter, niet gekeperd en w einig gevold.Zwaarzjne bedieningin.de H0fkerktemogenvO01'
t- dere soorten dragen den naam van castorien.
zetten;hj ontvinggeen antwoord.Den 25sten Van het gekeperd fries onderscheidt'zich
Junj echter verleende hj aan zjn geestver- hetd'
l
f'
t
elallee'zdoûr dikker spinsel,steviger
want en am btgenoot dr. Zenger de genade- volling en iets korter geschoren haar. O0k
middelen der Kerlt,welke hem doordegees- het ralqn (ratille) is eene fkiesaclztige stof,

teljkheid zt
jner parochie geweigerd werden.
Dientengevolge wel'
d I'
riedricltvan zjn geesteljk ambt ontzet, omdat hj - zooals de
Aartsbisschop verzekerde - door zjn gedrag
de schandeljkste minachting had getoond

welke Op eene eigenaardige wjze bereid
wordt, w aardoor zieh hethaar tot ontelbare
kleine bosjes verzaluelt.Men achtden naam
afkom stig van de stofder Friesche lakenw everjen) welke in de 8steeeuw zo0 beroemd
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waren) datKarel de Grpof: aan vreemde ge- LaterdoorreisdehjgeheelEllropaenverbond
zanten daarvan Friesche mantels vereerde.
debeoefeningderschilderkunstmetaesthetische

Fries. Onder dezen naam vermelden wj: en philosophische stt
ldiën.Hj nam deelaan
EliasF'
rze.
:,een uitstekendZweedsel
hkruid- demaatschappeljkeengodsdienstigebeweging
kundige.Hj werd geboren den 15den Augus- na 1848,zoodathj in 1852uitMiinchen en
tus 1794 in het kerspel Femsji
sin hetstift Bejeren verbannen werd.Te nlidden zjner
W ixiö, studeerde te Lund,e11 werd er ach- Omzwervingen vond hjtjd om een grootaantereenvolgens lem'
aartadjunct en demonstra- talstukken - Ineestlandschappen - teschilt0r in de kruidkunde en ging in 1834 als deren.00k hj ontleentzjnestofbjvoorkeur
hoogleeraar in de landhuishoudkunde naar aan de Italiaansche natuur.Twee landschapUpsala, waar hj in 1851 tevens t0t hoog- pen, in 1846 dool-hem te Milaan ten toon
leeraar in de kruidkunde en t0tdiredeurvan gesteld, vonden Ongemeenen bjval,en een
den botanischen tuin methetdaarmede ver- Froot doek,rDe rotskloof bj Nepi
''
,wekte
bonden musétlm benoemd werd.Zjnenasyo- ln 1847 te Miinehen en Carlsruhe groote beringen strekken zich uitt0tlletgehtlelegebled wonderi
ng.Zjn belangrjkstkunstrewrochtis
der kruidkunde, terwjl hj in Zweden - een ttyclus van 40 landschappen ult ltalië en

vooral in zjn rsystema Ol
-bis vegetabilis
(1825)''- hetnatuurljkstelselbekendmaakte.
Hj schreefvoorts:nobservationesmycologicae
(1814- 1816,2 dln, nietlweuitgave 1824)'',
psys
temamycologictlm (1821- 1829,3dln,
supplement 18x.30)''1
enchus fungorum
,)El
(1828,2dln)'', pNovaesymbolaemycologicae
(1851)'', )
1Lichenographia Etlropaea ret
brmata (1831)'' en bj rluichenes exsiceati''
zjnersehedulaecriticae''.Belangrjkzjnvoorts
de rFlora Hallandica (1817)::) pFlora Scanica (1835)'' - en rsumma vegetabilitlm
Scandinaviae''.Zjn rllerbarium normale''met
veel moeite en kosten bjeengebragt, bevat
gedrooqdeexemplaren van zeldzame in Skandinaviè groejende soorten. O0k heeft I'
ries

Sicilië) dien hj in 1865 voltooidht
left.O0k
zjl
ze tatbreelen van hetMeervan Genêveen
van Como, alsmede zjn rGezigt op den
Alontblanc''zjn fraajestt
lkken.
JaeobFzçé'
c
gïcAI'
ries,een Dtlitsehwjsgeer,
geboren to Barby den z3sten Augusttls 1773.

Hj ontving zjne opleidinq bj de broedergemeente teBarby,waar htlNoortsOp hetseminarium in de theologie sttldeerde. Daarna

bezocht hj dehoogeseholen teLei/zig en te
Jena? werd vervolgensin 1797hulsonderwjzer ln Zofingen, doeh keerde in 1800 naar

Jena tert
lg,waarhj vergunning verkreeg om
voorlezingen te hotlden.Nadat hj in 1803 en
1804 in gezelsohap van een zjner vrienden
Duitschland.Zwitserlaud,Frankrjk en Ttalië
een g'root aantal Opstellen van kleinen Om- bezoeht had,ging hj in 1805 a1shoogleeraar
vang tlitgegeven. Als redenaar in dttZw eed- naar H eidelberg' en in 1816 naar Jena.Na

sche en Latjnsehetaalheefthjgrootenroem, het 'W artburgfeest, waaraan hj deelhad geen hj werd in 1849 Opgenomen Onder(1o 18 nom en,beschuldigde men hpm van demagogileden der Zweedsche Académie.De universi- sche onruststokerp
-,en hj werdeerstgeschorst
teit te Upsala koos hem t0tharen afgevaar-

digde naar den Rjksdag in dejaren 18441845 en 1847- 1848.

Ernst Frïd.
s, een verdieusteljk landschapschilder.Hj werd geboren teHeidolbtrg den
Qzsten Junj 1801,ûntving zjn eersteonderwjs in hetteeltenen bj llottmamn (de Oude)
en daarna bj Wallis tt
aHeidelberg,Oefende

en in 1824 van ztjn hooqleeraarsambtin de
wjsbegeerte beroottl,terwplmen daarentegen

dat in de wis- en natutlrkunde aan hem 0P-

droeg.llj overleed den lodenAugustus1843.
I'ries behoorde t0tde vOlgelingen van Kant,

evenals Ficltte.Evenals deze, hield hj het
er voor,datde critiek van Kant methetbe-

ginsel der stelselleer moest worden verrjkt.
Hj zoeht dit echter niet, geljk FïcAï:, op
den weg der zuivere bespiegeling, maar in
eenenatuurljkeleerOmtrent'smenscllen geest,
wellçe hj met den naam van wjsgeerige anbegaf hj zich naar Ttalië, waar h!j4 jaar thropologie bestempelde, w'eshalve men zjn
bleef, daarna keerde hj naar Dtlitschiand stelsel ook anthropoloyism'lbs heet.Langs den
he Ofpsychologische
terug, toefde eenige Jaren te Miinchen, en w eg eener anthropologisc/
ging in 1831 als Hofsehildernaar Karlsruhe, ontleding wilde hj de grondvormen der kenalwaarhj den lldenNovember1833Overleed. nis Opsporen,w elke Kant clool-bespiegelende
M et eenegetrouw e navolging der natuur ver- critiek Ontdekt had. Hj gaf daarvan eene
bond hj een gestrengen stjle1zeen levendig verklaring in zjn werk:rNetle oderanthrocoloriet, zoodat mell hem Onwillekeurig met pologische Kritik der Vernunft (1807,3 dln,
Poussinvergelekenheeft.Zjne landschappen, 2de uitgave 1828- 1831)'9
. Van zjne overige
meestalOntleend aan Italië,zjn hierendaar geschriften vermelden wj: mphilosophisehe
zich voorts onder M oller te Darmstatlt en
Onder Lanlye'
r te M iinchen, en ging toen
op reis naar Zwitserland en Tyrol,tlm sehetselz te vervaardigen naar de natuur.In 1823

in Duitschland bj vorsteljke personen te Reelltslehre oder Kritilt aller positiven Gevinden.
setzgebung (1803)'',- psystem derPhilosûBernhard Frï:.&!een broeder van den voor- phie a1s evidente svisschenschaft(1804)'.9
gaande en desgeljks een uitstekend kunste- /1System derLogik(1811,3deuitgave1837)),
naar. Hj werd geboren te Heidelberg den )V0m Deutschen Bund und deutscher Staats16den Mei 1820,Ontving aanvankeljk Onder- verfaszung (1816,nieuwetlitrave 1F31)''
wjsvan den historisehilderCoopmannteCarls- Handbuchderpraktischen Phllosophie(1817
ruhe, oefende zie'
h aan de Acadêmie te Miin- 1832,2 dln)'',- pllandbuch del-psyc,
hischen
chen en begat' zich vervolgens naar Rome. Anthropologie (1820- 1821,2 (
1ln,2deuitgave
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1837- 1839)'',- sMathematischeNaturphilo- en bj voortduring beklcedthj hetvoorzitter-

sophie (1822)''
, - rsystem der Metayhysik schap in hetminlstérie.
(1824)'',- rGeschichte der Philosophle dar- Friesland .eene Nederlandsche provincie,
gestellt nach .den Fortschritten ihrer Ent- teltopbjna60 (D geogr.mj1ongeveer300000
wickeltlng (1837- 1840),2 d1n)'',- en rver- inwoners.Zjgrenstten noordenaandeNoordsuch einer Kritik der Principien der W ahr- zee, ten oosten aan de Lauwerzee,Groninscheinlichkeitsrechnung (1842)''
.Merkwaardig gen en Drenthe, ten zuiden aan D renthe,

zjn voortszjnebeschouwingenvangodsdienst Overjseel en de Zuiderzee, en ten westen
en geloof,tevinden in oDieLehre derLicbe, aan de Zuiderzee. Zj heefttwee aan hare
des Glauben und der Holnung oder Hatlpt- kust liggende eilanden, nameljk Ameland
sâtze der Glaubens.und Tugendlehre (1823)'', en Schiermonnikoog, en was voorheen veren in den wjsgeerigen roman p.lulius und deeld in 3 landschappen,Oostergoo,M'esterEvagoras,oderdieSchönheitderSeele(1822, g00 en Zevenwolden,te zam en 11 steden en
2 d1n)'-.Dâârbeweerthtl,dathetgeloofen 30 grietenjen tellende.Dezevormen metgebesef van eeuwige waarheden hooger gezag

melde eilanden de tegenwoordige 43 gemeen-

heeftdan hare wdensehappeljke zekerheid, ten van dit gewest.De bodem is er laag en
terwjl hj de zedeljkeen aesthetische denk- van ouds voorzien van vele m eren en plassen,
beelden aqeidt tlit de schoonheid der ziel. waarvan sommige droog gemaakt wertlen.

Zjnegeloofsleer,doorde Fref/ein detheolo- Thans zjn er n0g meer dan 30,van welke
gie gebragt,kwam dus nietweiniç overeen wj noemen:Het Heeger-meer metde daarmetdievan Jaeobi.T0tzjne volgellngen be- mede verbondene Fluessen, - het Sloterhooren vooral OalkerenApelt.Laatstgenoemde m eer, eene ronde waterkom , door w elvaheeftmet SehleLden, k
vcFz/J-llcAenz.rAbhand- rende plaatsen (W oudsend, Balk enz.) 0mlungen der Frieschen Schule (1848- 1849)'' geven,- hetTjeuke-meer,hetgrootstevan
uitgeqeven.De gevoelens van Frles metbe- allen, hetSneeker-meer en het Bergumertrekklng t0tdie van FicFz/:,k%ehelling en Hegel meer.Er zjn slechts kleinerivieren,zooals
zjnvoorgesteldinoDiebeideKantischenSchu- de Boorn,die van Beetsterzwaag langs Oldeboorn en Akkrum vloeit,benevens de Kuinlen in Jena (1862)''van KvnoFiq
:c/
zer.

Friesen (Richaxd,vrjheerv0n),minister der(Tlonger)en deLinde,beidein hetzuidin Saksen,werd gebpren te Thi
irmsdorfbj oostenderprovincie,.- eindeljkdeLauwers,
Königst*e
in 0P den 9den Augustus 1808,ont- in hetnoordoosten ditgewestafscheidend van
@
ving Zpne
eerste opleiding in de ouderljke Groningen.Alen heeft er des te saeervaarten.
woning, daarna aan eene schoolte Meissen, De 3 hoofdkanalen zjn:die van Harlingen

en bezocht vervolgens de mjn-académie te naar Dokkumer Nieuwe Zjlen meteen aanFreiberg. Later studeerde hj te Göttingen tal zjtakken, zooals van Leetwarden Over
en te Leipzig,wàarnahj alsstaatsambtenaar Bolsward naar M'orkum , van Leeuwarden
geplaatstwerd.NahetMei-oproervan1849zag naar Sneek en van Dokkum naar Stroobos,
Leeuwarden naarTakozjlen deLemhj zichvoorloppigenweinigedagendaarnade- -m erv,an
- en van Stroobosnaar Stavoren.D eze
initiefbelastmet de portefeuille van Binnenlandsche Zaken,welke hj echterwegensver- vaarten zgn bruikbaar voor schepen van aanschilvan gevoelen metron .&.?4:/in hetlaatst merkeljken diepgang. Van de Rjks groote
wegen is Leeuwarden,a1s hoofdstad der provan 1852 nederlegde.Nadathj den winterin vi
Italië doorgebragthad,werdhjin1853rKreis- ncie,hetmiddenpunt;van hier gaan erover
director'' in Zwiekau, doch in 1858 zag hj Heerenveen naar Overjssel, over Buitenpost
zich benoemd totminister van Financiën.Bt
j naar Groningen, over Franeker naar Harlinhet uitbarsten van den oorlog van 1860 w as gen, en over Sneek naar de Lemmer,welke
hj gedurende de afwezigheid des Konings lid laatste echter in het begin dezelfde is a1s de
der regéringscommissie,begafzich vervolgens eerste.De spoorw eg looptervan Leeuwarden
naar Schönbrunn, de verbltjfplaats van den over Franeker naar Harlingen,waar de reis
ian Mrorden
K oning,en daarna a1sgevolm agtigdenaarBer- naar Amsterdam metstoombooten l
ljn, om te onderhandelen over den vrede, voortgezet, - van Leeuwarden naar Gronindie den 23sten Octpber 1866 geteekend werd. gen en van Leeuwarden over Heerenveen
Toen koning Johann in Dresden wasterugge- naar M eppel.
De vaste kusthceftereenelengte van 27
keerd,belastte hj '
ton Frïe:dl 00k n0g met
de portefeuille van Btlitenlandsche Zaken.Tn uren gaans en is van djken vOorzien,met

d1e betrekking nam hj deelaandeonderhan- uitzondering vaneengedeeltebjhetRoodeen
delingen tothet stichten van een Noord-Dtlit- MirdumerKlif.Açt
hterdiedjkenliggenzwaare en ligtere kleigronden,en verder in het
schen BondenvertepenwoordigdehetKoning- der
rjk Saksen.Toen ln October 1870 te Ver- binnenland zandgronden, afgewisseld door
sailles de zam ensprekingen begonnen tusschen
den Noord-Duitschen BondendeZuid-Duitsche
Staten, werd ron Frïdt
sep met Delbrilck van
wege het Bondsbestutlr tot gevolmagtigde be-

noemd,en als zoodanig hielp hj te Versailles
en te Bcrljn de overeenkomsten sluiten met
W iirtemberg, Baden en Hessen.Sedert 1869

is hj o0k directeur-generaal der verzamelin-

gen voor Kunst en W etenschap te Dresden,

hooge en lage veengronden,die gedeelteljk
vergraven en 00k wedergedeelteljk inbotlwenweilandenherschapenzjn.Veleboerderjen
derkleistreek zjn naastterpen gebouwd.Hier
hceftm en uitgestrekte weide-en eenigebouwgronden ten gezamenljken bedragevan
0,
o 800
l/
terwjl in hetzuiden en zuidoosten 2/odoor
bosschen zjn ingenomen.Men begrooter de
waterellen wegen op 80/0,de gebouwen op

FRIESLAND.

2;1

ewaarden het tweede, derde en vierde zee1O/O en de woeste gronden op 90/0.Devee- bland
eene zekere mate van zelfstandigheid,

stapel en de zuivelbereiding zjn eraanzienljk.Vee, boter, huiden:kaas,gxaan,vlas, die er eene bepaalde plooi gafaan hetvolkscichoreien hooiwordtt?rlngrootehoeveelheid karakter, en dit laatste heett zelfs in onzen
uitgevoerd,- vooralboter,waal'vanJaarljks tjd ztineeigenaardigheidnietverloren.Mregens
12 millioen Ned. pond van de Leeuwarder, die zelfstandigheid bezit Friesland eene atl
Sneekerenz.marktellOverllarlingen naarEn- zonderljkegeschiedenis,welkt!wjinbeknopte

geland wordt'
gevoerd.Detàbrieklljverheid is trekken zullen mededeelen.AVj zullen daarbj
er niet sterk Ontw ikkeld;toch heeft men er att
hterdenamen derbcwindvoerdershetJaarvele'steenbakkerjen,yannebakkerjen,kalk- talplaatsen,waaropzjhunneregéringhebben
branderjen en cichorel-fàbrieken.Deveenen aanvaard.
leveren e1'millioenen tonnen turf,en de zeeHet eerste tjdperk,loopende van hetjaar
visscherj heefterharen zetelop Amelanden 313 vöör Chr.t0taan 800 na Chr.is,althans
in W estdongeradeel,terwjlop d(,meren O0k wat de eerste helft betreft, fabelachtig en
de palingvangst bloeit.Mfln heett e1.3 arron- onzekt
?r.Mratde Friese,
he Kronjl
ten daarom-

dissem ttnten, waarvan Tàeeuwarden, lleeren- trentmededeelen,isnietveelm ef!rdanmythe,

veen en Sneek de hoot
'
dplaatsen zjn; ze
ztln verdeeld in 14 kantons. Op de volkrjkste plaatsen vindt men erbehalvelagere
scholen,rjks-Of gemeentescholen van middel
baar onderwjs, voortsLatjnsche sch()-

sage of duistere Overlevering. Zj vermelden
dat in dittjdperk 7 prinsen,;hertogen en
9 koningengeregeerdhebben.D eprinsenwaren

I'
riso (313 vrtsr Chr.), die ten tjde van

Aleœander de Grppf: uit Tndiënaarhetnoorden
trok en aan hetFlie eenestad stichtte,w elke
1en ot'gymnasia.
D e inw onel's des lands dragen,zoover de hj naar den afgod Slaro metden naam van
geschiedenis reikt,den naam van Friezen.De Stavoren bestempelde, zjn zoon Adel(245
eersten,zich er welligt een paareeuwen vöör vöör Chr.), die togen de Noorlnannen streed
deaanvang onzerjaartellingvestigend,waren en verordeningen op de gastmalen invoerde,
volgens de overlevering afkomstig uit Azië,
zgn zoon Ubbo (151 vörr Chr.),dieKeulen

vanwaarz!jOnderbevelvau Frlso(ziealdaar) gestichtheeft2 zjn zo0llAslnya ddcpzl(;1
noordwaarts trokken. Ivaarse,
hjnljk echter vôôrChr.),dleStavoren van muren voorzag,
vormden de eersteingezetenen dezergew esten - Dioear'
as Seyon (11 na Chr.),een neef van
een Germaanschenstam,bjwelkenn0geenige den voorgaande,onder wien de Friezen tegen
gedachtenis van den lndischen oorsprong der
voorvaderen was Overgebleven.lntusschen was
Friesland w eleer veel grooter dan in onze

de R om einen Opstonden,

Dibbald zge-tps

(46 na Chr.)., een zopn valllaatstgenoemde,
en zjn veldheer Tabbo (85 na Chr.
).
dagen7zoodat de Oude Friezentbj Taoil'
tbs De hertogen wlàrell:Ascon (130),de stichter
en Pl%ni'a8vermeld,hunne woonplaatsen had- van vele dorpen,- ztjn zoon Adelbold (173),
den van dfl Kinhem (in het hedendaagsche die 0en bondgenoot der Romeinen Was,
Noord-Hollaldl t0t aan de Aveser en de Elbe. zjn broeder Til'
as Bgjooul'
tb
s,een geleerd en
Zj werden vordeeld in Groote Friezen (ten dappervorst,- zjn broedersz-oonUbbo(240),
oosten van den Fliestroom)t)n kleine Frit
azen die Docltum deed verrjzen, Haron Uhbo
(ten westen vallden Fliestroom).Toen voorts (299),dietegendeMrest-Friezenoorloogde,de Bataviereu met de Franken versmolten en
m eer zuidw aarts togen, hebben tle Friezen

-

zjn zoon Odelbald (335),- en O#p(/'Ilàron.
-

T0tdereeksderkoningenbehooren:Rieltold

zich naar die zjde tot aan de Schelde uitge- U#b (392), Odilbald (435),- Richold 11
breid,zonder er evenw el op den duurvasten (ï70), - Beroald (533),- Ad-jild I (590),

voette verkrjgen.TmmtlrsdeZett
enrrl
je.
Frï:- onderw ien hetChristendom in Frleslaudw erd
sclte Zeelanden,dit)in (le eerste helftder 9de ingevoerd, - Radboud I (672), een jverig
eeuw een verbond sloten en op den Opstal- voorvechter van het H eidendom , die de St.
boom ,een begroeiden heuvelbj At
lrich,hunne Thomas-kerk te U treeht verwoestte, doch
jaarljksche landdagen hielden, strekten zich dool-Pepyn bj Dorestad (Duurstede) geslagen
zuidwaarts niet verder uit dan t0t de reeds wel'd, waarna hj Op zjlle beurt eene Oververm elde Kinhem .Tusschen deze en hetFlie winning behaalde bj Keulen,maar 0okweder
1ag het eerste zeeland (00k Avest-Friesland veelteljdenhadvan Körel.
lf'
tzr&l,- A%qild
ge
noemd,hettegenwoordige Noorf
l-Hollandl, 11,(793)een beschermervanhetChristendom ,
tussehen llet Flie en de toenmalige M idGondebald (737),desgeljkseen voorstander
delzee tbj Leeuwarden en verderzuidwaarts) der nieuwe leer,- zjn broeder Radbo'
ud 11
het tweede, - tusschen de M iddelzee en de (749), die, in Denemarken opgevoed, het
Lauwers het derde, ttlsschen de Lattw ers gtt
zag der vaderljke goden wilde handhaven,
en deEems(hettegenwoordig Groningen)het en den evangelieverkondiger Bonjfaci'
l
u deed
'
vyde, en tllssehen Eemsen deW eserhet ombrengen,waarnahetvolkbestthermingzocht
zesdeen zevende,door de Jade gescheiden,
bj Kareltf: Groole en alzoo ollder hetopperterwjlten zuidoosten enzuidenvan hettweede gezag kwam van dien Frankischen K oning,
en dcrde, te zanlen in het hedendaagsche die weldra Keizer van D uitschland werd,terFriesland gelegen,ziclzhtltrierdezeeland be- wjlde laatste Koning der Friezen de wjk

volltl,bestaande uithetzuidoosteljk gedeelte nam - vermoedeljk naar Helgoland.
van hethedendaagsche Friesland m et een geHet tweede tjdperk loopt van Karel de
deelte van Drellthe ('n Overjsst
ll.Datverbond Groote t0taan Albert'
van s'
tzk,
selî(800- 1498).
heeft tot in de 15de eetlw bestaan.Inm iddels

Daarin regeerden 17 potestaten ût'tlgor de
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ingezetenen gekozenelandvoogden,nameljk:
MagnnsForfe-cz
l (809),veldoverstedel'Friezen bj een togt naar Rome,in den strjd
tegen de Saracenen gesneuveld,en heiligverklaard,- Taeo Z.
zM#ùplt
xz
i,diehetlandtegen
de zeerooversbeschermde,- AdelbrikAd'
elen
(830),diebjKollum deoverwinningbehaalde
op een Zweedsc,
hen hertog,- E esselH ermana
(869),eenjverigstrjdertegendeNoormannen,
Igo Galema (f 886),- Gosse.
lf
xdùwlcl
(989),- Saco.
/eïzlclt
f.(f1167),onderwiens
bestuur vele Friezen naar het Heilige Land
trokken, - Sieko ,
$.)'
g:r&-l (1237), die de
aanbieding van graaf W illem 11,om hem de
heerschappj Over Frieslandte bezorgen,fler

van de hand wees, - Reinier 6Welzll.çl
($- 1306),die in den strjd tegen de N00rmanne
uvelde,- HesselMarkna(f1313),
die Frniessne
land tegen de aanvallen der graven
van Holland beschermde, - Jltw J'
'lfîcizwl

(
1396),in den slag bjSchoterzjlgesneuveld,
Sytse Dekcvlg,Gale Aczlil en Odo Wofz'i.
(1399),- k
bjoerd JFïta'
#t:enHarin.
qA'
crïowdzz
lc
(1404),de eerste voor Oostergo,detweede
voorW estergo- enJ'
twDekama(1494).Laatst-

burggraafvan Zevy.
sdpzc/z,- W illem Trz
llcl,
:e.
.
v'
Hendrik, graaf ran.Stolberg en heer ran

'
cerzlùdz'
ptf:,die detoegenegenheid deringezetenen verwierf,en Everwj;n,graafran .
& 1them.- T0tdeBoltryondiscl
teregéringbehooren:
Karelran Oostenrj;k,hertog van .
fpf
es
t
/t?z
ltfl,
graaf ran H olland,heer van Fd ddlczltf, geboren te Gentin 1500, gewoonljk keizerKarel
deTzyj/'
A genoemd,enzjnestadhouderswaren:
Floris'
t
ltzpEymond,heerranTJà.
S6J.
SJJI?(1.
515),
die echter slechts 3 steden en 8 grletenjen
onderzjn gezag vereenigde,- Willem,vrjheerr@n.
/pppol#pr/'(1517),- Georget
sf
ckpk,
vrjheer van Tpf
zfelylfr.
g,die de Gelderschen
uitFriesland verdreefenerdoorrustalgemeene
welvaartbragt,hoewelhj de aanhangersder
Hervorming gestreng vervolgde, - Jfcaliz4iliaan '
xAlEymond,graafvanWlrel (1540),Jo
l
t
a
n
t
lt
zp Dyny,graaf'
van Aremberg (1548),
en Seyher, heer van Groesbeek. - De
Spaansch,
e regéring was die van Phili
psfT,

koning van Spanje,in 1526 geboren en in

1555 met hetgezag over de Nederlanden bekleed. Zjne stadhouders w aren: Karel ran

Brime'
u,graafvan M eyen (1568),onderwiens

genoemde k0n echter het gezag niethandha- besttlur een gew eldige watervloed ontstond
ven wegens de toenemende verbittering van (1570),- Gillis rczlBarlaymont,heervan
s,met Camar de.AtIIJe.:,heervan .M!1t
y,
den strjd tusschen de Schieringers en Vet- Jfïd'r-t/d,
koopers,welke Friesland in de laatsteeeuwen t0t onderstadhouder, welke laatste krachtig

van dittjdperk geweldiggeteisterdheeft.Die werkzaam wast0therstelderzeedjkenenhet
strjd bestondtusschen 2partjen vanFriesche Kolonelsdiep ttlsschen het Bergumermeer en
edelen, en w as enkeleene w orsteling om de Stroobosdeed graven,waarna hj in 1585 bj
overmagt,aanvankeljk grootendeelsontstaan Antwerpen sneuvelde.- Daarnavoegden zich
uitwraakzucht,later onderhouden doorfami- FrieslandenGroningenaandezjdederStaatslieveeten.OmdatdeVetkoopers den SchieringerpotestaatJww Dekamanietwilden erkennen,
droeg de Keizer in 1498 hetbestuur op aan
Albertran zgck,sdl.

Het derde tjdperk loopt van Albert ran
sf
ck.
sdz/t0tdeHervorming (1498- 1580).Hierin

J

regeerden de erfhecren van Fdeslandenhunne
stadhouders. Het is n0g weêr gesplitst in 3
onderdeelenj nameljk dat der Rakslsclte,dat der Bonr-qondisclte, en datder Spaansa e

regéring.T0tdeSaksisc'
hereyéring behooren:
Albert,hertog van z
vtz/r,
:ezl-rdzt
syez/,reborenin
1443;hj wastevoren stadhollderln Holland
gew eest,had doorkrachtigemiddelendeH oeksche en Kabel
jaauwschetwisten wetentedempen enbegafzichmetzjn zoon in 1499naar

gezinden,en alsstadhoudervoorprinsW illem I
bevond er zich: Georye ran Zclizw , graaf

ran Rennenberg (1577),die in 1580Groningen
dool'verraad weder aa'
n de Spaansche zjde
bragt,terwjleindeljk Frt
zz
?çoi.
s Yerdngotheer
van z
s'c/
zdzwdzl(1580) er de laatsteSpaansche
stadhouder was,totdat Groningen in 1594 op
den Spanjaard veroverd werd.
Hetvierde tjdperk looptvan deHervorming
t0tde Staatsomwenteling (1580- 1795)qdaarin

hadden de Souvereine Staten van Friesland
en hunne stadhouders het bewind in handen.
Deze stadhouders waren:W '
illem .f,prinsran

Orlz?
J> (1580),die ervertegenwoordigdwerd
doorzjnplaatsvervanger,denkapitein-generaal

Bernard de .r erotfe, een edelen voorstander
Friesland,bezorgde er in Franeker de instel- der vrjheid.- Willem Zp#el
f
Tà,graafran
ling van een Provindalen Raad,ontzette in F'
tut
stw (1584), een broederszoon van prins
Hr
i
l
l
e
m
I
en
ee
n
ui
t
s
t
e
kend
re
gent, die in
1500 zjn zoon, die in genoemde stad door
de Friezen belegerd werd, en overleed kort 1620 overleed,- zjn broederErnstOJ:CZZII,

st
gc'
?
x (1620), die sneuvelde btj
daarnateEmden;- zjnzoonHendrik,hertog graaf van NtT.
van Saksen, die na het ontzet van Franeker hetbeleg van Roermond,- zjnzool Rendrik
ter bedevaart trok naar Spanje, later de Cldïzzlir I,graafvan F'
t
xydtuf(1632),Overleden
eerste der D uitsche vorsten was,die de leer ten gevolge eener wonde,Ontvangen bj de
van Lutlter aannam ,en in 1541 Overleed ,bestorming eener schans in Vlaanderen, en zjn broeder Geory,hertog ran z
vtzbezl,die zjn broeder W illem Fretferïà,graaf(daarna
in 1504 in Friesland kw am ,te Leeuwarden prins)ranF'
J,
s.
:l'
lû(1640),eenuitstekendkrjgseen geregtshof en eene munt instelde,doch man,gehuwd metAlbertina2.ç/,::,eenedochter
vervolgens wegens zjne knevelarjen zöö in v
Can I'
rederik f'
dz?tfrik,N
-tz.
z:(
d:n
'
zoon Hendrlk
het naauw gebragt werd, dat llj in 1515 tuïwzir 11,prlns ran .
:.
'
l
f (1679),nadat
Friesland overdroeg aan KarelrtzzzOostenri
jk. zjne moeder sedert1664 hetland alsvoogdes
Voorts kwamen er als stadhouders der Saksi- bestuurd had;hj werd geboren in 1657,en

schevorsten: W illebrord 'tm lSehaltmbltr.g,die in 1672 t0t stadhouder en kapitein-generaal,
een kasteel stichtte te Leeuwarden,- H'
tt
go, in 1675 t0terfstadhotlder,medevanGroningen
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e
n Drenthe,gekozen,studeerdete Franeker mannen, onder welke vele geboren Friezen,
en vorm de zlch onder de leiding van den
zjnaandiehoogeschoolalsprofessoren werkgeneraalran zplrtst0teen krt
jgsman,diein zaam geweest of hebben er hunne opleiding
1689 t0t tweeden veldmaarschalk opklom en ontvangen.Vele godgeleerde geschriften zjn
bljken gaf van beleid en moed bj Fleurus, i1
z Friesland opgestelde, talrjk kronjk- en
bj Steenkerke en Neerwinden, en in 1696 gesehiedse,
hrjvers hebben er de lotgevallen
Overleed,- zjn zoon Jan Willem F'
rlp, des volks geboektot'gedenkschriften nagelaprinsnan OrJ47'
een Nassan (1707),doorprins ten.In 1828 werd opgerigthet mFriesch GeW i11bmt1II erfgenaam verklaard vanhetprins- ngotschap voûr geschicd-, oudheid- en taal-

d0m Orazl'
e;hj aanvaarddehetbestt
lur,nadat kunde'',hetwelk dewetensehappeljkekrachheteerstdoor zjne moederAmaliaa1svoogdes ten des lands zoekt te vereenigen en door
w as waargenomen, woonde a'ls generaal de het ui
tgeven van jeschied- en plaatwerken
veldslagen bj van oudenaarden en Malpla- alsmede van het tpdsohrit't pDe vrje Fries'l
quet, maar verdronk reeds in 1711 bj den de belangstelling in zaken van geschied-,oudMoerdjk,- zjn zoon W illem Karel.
Sb3#rik heid-en taalkundigen aard poogtaan tekw ecFrho,prins ran Ortz4/: en Nassalt,geboren ken. Ook op hetgebied derschilderkunst en
te Leeuwarden kortna dendoodzjnsvaders; der werktuigkunde verwierfmenigeFries een
nadatzjnemoederMariaZtzlfidc,inFriesland regtmatigen roem.
onder den naam van Marqke,meni bekend, FriggaN de gemalin van Odin,heette in
gedurende 20 jaar het stadhouderschap a1s DtlitschlandFrït
z,en van haarheeftde Vrjvoogdes gevoerd had,kwam hj in 1731aan dag zjn naam ontvangen.
hetbewind,huwde in 1734 metAnna,kroonFrim ont(JohannPhilipp,graafvan),prins
prinses van Groot-Brittanje, en zag zich in van Antrodoceo, een oostenrjksch generaal,
1747 onder den naam van W illem IV t0t geboren den 3den Januarj 1759te Finstrinerfstadhoudervan alde Ovel'ige. Nederlandsche

gen in Lotharingen, nam in 1776 dienst a1s

gewesten uitrroepell,zoûdat na dien tjd de hussaar?woondeverschillende Oorlogenbj en

geschiedenisvan Friesland,sedertde unievan l
tlom in 1801 f
)1)t0tden rang van generaalUtrecht reeds Op het naallwst met die der majoor en brigadler,en in 1809 t0t w
lien van
ândere provinciën verbonden, geheel zamen- luitenant-veldmaarschalk bjhetOostenrjksche

valt met die van Nederland (zie aldaar).Met leger.In 1812 voerdehj hetopperbevelover
zjn opvolger Willem #reindigde dittjdperk. de reserve-kavallerie van het Oostenrgkstthe
Thans bljft ons n0g over, een en ander hulpkorl?s, en werd in 1813 generaal der
mede te deelen omtrent de I'riesche ftztz/-on kavallerle.lnzonderheidpnderscheiddehjzich
letterknnde. H et Friesch is geen tgngvalvan in 1814 in Frankrjk en werd daarnabenoemd
het Nederlandsch, madr regtstreeks uit het t0tgouverneurvan Mainz.Tn 1815voerdehj

Angelsaksisch en Otld-Noordsch gesproten. den 0orlog tegen M ttratm et zoo veelbeleid,
Tot de oudstegedenkstukken van hetFriesch dat Bianchi, die het opperbevel van hem
behooren verschillende wetten en strafbepalin- Overnam , dien in zes weken kon eindigen.
gen,diedoorron.
pïcA/At
?/àzl(inzjnerFriesische I'rimontOrganiseerde intusschen hetleger,dqt

Rechtsquellen,1840'')en anderen zjnuitgege- bestemd wasOm in hetzuidenvan Fl
-ankrjk
ven.Langzamerhand w erd detaal,dieaanvan- te vallen en hj deed hetderwaarts rlkken
keljk in de ZevenZeelandengesproken werd over den Simplon en doorSavoye.Nadathj
en in gebruik was,teruggedrongen naar het
grondgebied van de tegenwoordige provincie
Friesland , al vindt men ook thans nog dialecten dezer taal op somm ige eilanden van

op het Alpenleger van Suehet ondersoheidene

overwinningen behaald had, bezette hj den
llden Julj Lyon. Na den Vrede van Parjs
behoorde zjn korps t0thetleger,datFrankOost-Friesland en in Sagelterland (in Olden- rjk bleef bezetten en hj toefde aldaar t0t
burg).Onderhen,die zich alsdichtersJegens 1818, toen hj t0t generaalen (
thef der Venede Friesche taal, zooals die thans overalOp tiaansche gew esten benoem d w erd. In 1821
het land in deze provincie gesproken wordt, was hj Opperbevelllebber van het leger,hitverdiensteljk gemaakthebben,vermelden wj welk ten gevolge van de besluiten van het
uit de 17deeeuw 8tarter en GjybertJ'
t
z.
pik.
s, Congrès te Laibae'h naar Napels trok,o1z1er
en uit de 19de dr. X .H albertsma.Laatstge- het koninkljk gezag te herstellen. Hj deed
noemde heeftmetzjnbroeder& A1Halbertsma zjne troepen den 6den en iden Februarj (
1e
ook een groot aantalgeestige proza-stukken P0 overschrjden en toog den 24stenin zegein de Frlesche taalgeleverd, geljk in den praalbinnen Napels?waar Koning I'erdinand
laatsten tjd ook vele zjn uitgegeven door hem t0t prinsran zzd/'rp#pcco verhiefen met
W alin-q.
llï
/k.
sfrtz.Behalveeen woordenboek op eene s0m van 220000 ducaten begiftigde.In
Gî
jsbert J'
y.
pil'
.
s van Epkema heeft men een 1825 werd hj belast methetkommandoin
belangrjk rAltfriesisch W örterbuch (1840)van Lombardje, en in 1831 door den Keizer in
ron AicFzfFzt
?/àzl. Onder de Friesche dichters, den gravenstand opgenomen, nadat hj de

diezich van de Nederlandsche taalbedienden, volksbew egingenteMode
' na)FerraraenParma,
mogen de gebroeders W illem en Onno Zktlidr en hetOproeroy Pausel
jk gebied onderdrukt
van S'
J,rezdeervolworden vermeld.Debeoetb- had.Hj werd ln datJaart0tvoorzittervan

ning der wetenschappen is er aanmerkeljk den Hof-krjgsraad benoelnd, en overleed te
bevorderd door de stichting eener aeadem ie te
Franekerin 1585,die echterineen athenaetlm

herschapen en opgeheven is.Talrjkeberoemde
VII.

W eenen den 26sten Deceluber 1831.

FrischesH aF,zie Ag':
Frischlin (Nicodemus),een letterkt
lndige
18
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en Latjnsch dichter,geboren den 22stenSeptember1547 teBalingeninW iirtemberg,werd
reeds op zl-jarigen leeftjd leeraar aan het
stif
l te Tiibingen.Nadat hj in 1575 op den
Rjksdag te Regensburg zjn tooneelspelrRebecca''voqrselezen had,werd hj alsdichter
door Mamm%liaan 11 gekroond en later t0t
pfalzgraaf verheven.Do0rdeafgunstderreleerden en door den haat van den adel,dlen
hj doorzjneredevoeringnDasL0bdesLandleben''in het harnas gejaagd had,vervolgd
en verdrukt,aanvaardle hj in 1582 de betrekking van redoraan deschoolteLaibach,
maarkeerdenaverloopvan 2jaarnaarTiibingen terug, welke stad hj echter in 1586
wederom verliet.Daarnatoefdehj 2Jaarin
de Rjnstreek en in Saksen, waar hj zich
bezig hield metletterkundigen arbeid en met
hetbeantwoordenderstrjdschrif
lenvanCtusins.
Nadathj in 1588korten tjdrectorgeweest
was van de Martinus-school te Brunswjk,
begafhj zich naarMarburg,en toen htjvan
hierverbannen werd,ginghj wedernaarde
Rjnstreek.Toen deW u
-rtembergscheregéring
weigerde,hem denalatenschap zjnervrouw
tOe te kennen en hj zich deswege t0t den
Keizer wendde,werd hjalseen paskwillenschrjver in hechtenis genomen en naar de
vesting Hohenurach gebragt.Hiervervaardigde
hj van zjn linnengoed een touw, om aan
den kerker te ontsnappen.D00r het licht der
maan misleid,kooshjechterdegevaarljkste

naam van Stavoren bestempeld werd, zjne
onderdanen Friezen noemde, en na eene regéring van 68Jaaroverloed.Hjisdehoofd-

pletterd langs de rotswanden naar beneden.
Dit gebeurde in den nacht van den 29sten op
den 3osten November 1590.Hoklwelzjne geschriften in hetalgemeendekenmerkendragen

kneedbaar'wordt, is geschikt voor eene verdere behandeling. H et frisschen neemt een

persoon van het heldendicht: rGevallen van
Friso, koning der Gangariden en Phrasiaten

(1741)''van Willem '
/
lt
z?lHaren.
Frisschen,inhetDuitsch'''
isclten,noemt
menhetzuiveren van ruwjzer doorverbranding van hetkoolstofgehalte en doorhetver-

wjderen van vreemdscortigeinmengselsdoor
oxydatie,zoodat het ruwjzer in smeedjzer

veranderd wordt.Het geschiedt in den fkischhaard door middel van houtskolen. In dien

metgloejende kolen gevulden haard worden

d
e ruwjzeren staven gelerd en met l
tolen
overdekt.De smelting geschledtdoorhetaanwenden van blaastoestellen en met hulp van
toevoegsels. De luchtstroom Oxydeertdaarbj
een gedeelte van het jzer en de koolstof
wordt er door verbranding uit weggenomen.

Hetjzervloeitnaarhetbenedengçdeeltevan
den haard en vormt er een bjna deegachtig
mengsel van geoxydeerd, koolstofhoudend
jzer.Daar hier de zuurstofvan hetgeoxydeerde gedeelte zich verbindtm et de koolstof
van het overige,ontstaat kooloxydegas,hetwelk verbrandt.D0Or middelvan braakstan-

gen wordtdemassabj herhalingopgebroken
en omgeroerd en bj luchttrekking wedergesmolten,totdathetjzerzjnekoolstofverloren heeft en een witten klomp smeedjzer
vorm t.
plek;het touw brak,enI'risehlin stortteverHetgesmnltenjzer,datbj dezebewerking

aanvang zoodra 50tOt150 Ned.pondqesmolten zjn.Dekolen wnrden dan opgerulmd en
de jzersaassa opgebroken.Is dezegeheel0n&gekeerd, dan wordt zj op nieuw gesmolten
totdat zj kneedbaaris.De jzerklomp,wolf
of ek lonp-ofjkisehstuk genoemd,wordter
in eens uitgeligt en wit-gloejend onderden

van overhaasting,geven zjne gElegien''en
zjne rHebrais'',de geschiedenisderIsraëlietische Koningen behelzend, hem cene plaats
onder de beste nieuw-Latjnsche dichters,terwjlzjne 7,tooneelspelen veelgeestigsbevatten. O0k heefthj veelgeleverd ten behoeve hamer gebragt. M en geettdaaraan onderhet

deF
rLatjnschespraakkunst.

smeden de gedaante van een parallelopipe-

riseren noemtmen eene handelwjze der dum ,datdaarnain verseheidenestukken verkappers,om hethaarte deen krullen.H iertoe deeld,t0teene wittegloeihittegebragtenuitw ordteene haarlok om eene smal zamenge- gesmeed wordt, waarbj men de slakken er
VOIIW O strook papier gew onden; met een ui
tdrjft.

Het frisschen geschiedt 0ok wel,inzonderpapier omw oeld, en daarna met eene heet
gemaakte friseertang geknepen.Zulk eenetang heid in Engeland, in vlamovens. Op den
heeftden vorm vaneennieuwjaarukoekenjzer, haardbrenytmen100t0t159 Ned.pondrt
lwdoch de bladen zjn gemiddeld nietgrooter jzer,dieln de Ar
lam vansteenkolensmelten,
waarna men de deegachtige m assa gestadig
dan ern rjksdaalder.
Frlso, volgens de sage de stamvader of metbraakstangen omroert:zoodatzulkeovens
liever de eerste prins der Friezen, is een ook pnddle- ot'rper-ovens genoemd worden.

persoon,diet0thett
àbelachtigtjdperkbehoort. Zoodra het ruwjzer Onder deze bewerking
De kronjken melden van hem, dat hj de geljkmatig over den haard is uitgespreid,
zoon wasvan een IndiaanschKoning,bj het neemt het frisschen een aanvang. Deze beleger van A leœander de Grpof: diende, met w erking dtlurt 40 t0t 50 minuten en maakt

zjnebroedexsRazoen Brl
tnodoordendwin- de jzermassaallengsstjver.Devoortdurende
gelanp Agrammes uitzjn vaderland verdreven dooréénwerking belet het zamenbakken van
werd,in Egypte en rl'hracië rondzw iexf,m et het jzer,zoodatditkorrelig woxdttwaarna
Hilla,de dochtervan den Thracischenkoning men eene snelle,sterke hitte aanbrengt,die
Agâtl
tocles in het huweljk trad,en eindeljk de gescheidvn deeltjes vereenigt.Men verdeelt
met eene vloot naar het noorden stevende, vervolgens de jzermassain stukken,diebewaarhj in 313 vöôrChr.aan den oevervan hamerd en alzoo van slakken bevrjd worden.

hetFlieaanlandstapte,hiereenestadstichtte, Hierna worden die stukken in een zweet- of
die ter eere van den afgod Staro met den wel-oren witgloejend gemaakten daarna tus-
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schen plet- of rolwerk gebragt. H0e vaker t0tpredikantteSteinbachbjBornainSaksen,
deze bewerking herhaald wordt,deste beter en i
n 1809,Op aanbeveliny van Reinharh die
t0tsuperintendentte Dobrllugk.In 1827 werd
ishetjzer.

Defrlscl
thaard iseen open haard,geschikt hj btlitengewoon en in 1830 gewoon hoog-

voor houtskolen.wierverbranding doorblaas- leeraar in de godgeleerdheidte Halle,enovertoestellen bevorderd w ordt.D erlamoven heet't leed te Ziirich den 19den October 1850.Aaneen haard van vuurvaste steenen ofvan eelie vankeljkbehoordehjt0tdesupranatt
lralisten,
gegoten jzeren plaat,welke terhoogtevan maar naderde langzamerhand tot de rationaeenige duim en md zand, hamerslag ot'ge- listen.Van hem en 2 zjnerzonen versehenen
klopte slakken bedekt is. D00r Bessemer i8 Fritzsehiorum Opuscula academiea (1838)'',
eene derde handelwt
ize ingevoerd,die vooral gevolgd dool- pNos'a opuscula aeademica

gevolgd wordtbj de bereiding van staal(zie (184.6)''.
Karl Frzec/rïcFl A ltynst Frï/zycâe, oudsten
aldaaï).
Frlthiof-saga is de naam van het ver- zoon van den voorgaande.Hj werd geboren
haal van de lotgevallen van den Noorschen den 16den December 1801 te Steinbach bj
heldFritltiofdeSfolfd.Zjzjninhetllslandsch Borna, bezocht de universiteit te Leipzig,
gedicht, vermoedeljk in de 14f
4e eeuw,en werd er eerst privaat-docenten latel'buitenbevatten vooralde geachiedenisvan Fg-i/liF gewoon hoogleeraar, en zag zich alsgewoon
en de schoone lngebiörg, eene dochter van

hoogleeraarbenoemd teR ostoek envervolgens

Beli,Koning van Sygnatylki.Velerleigebeur- teGieszen,waarhjden 6denDecember1846
tenissen worden voorts daarin medegedeeld overleed.Hjheeftzieh metbetrekking't0tde
Omtrent den held!die wegens dool-hem ver- uitlegkunde van het Nieuwe Testament zeer
oorzaakte brandstlchting van het Baldtu'hof verdiensteljl
tgemaakt,waarbj zjuegrondige
vogelvrljverklaard werd.Hj vindtechtereene en uitgebreide kennis der klassiekk)oudheid
wijkplaatsbjKoningHring,wiensheerschappj hem zeer te stade kwam.Zjn belangrjkst
hem na den dood van dezen ten deelvalt, geschritt is de mcomm entar iiber den Röm ertxeedtin hethuweljk metIngebiörqenbehaalt brief(1836 1843,3 dln)''.Voortsleverdehj
de ûverwinning Op hare broeders,wiergrolld- comm eutaria op de Evangeliën van M attltae'
us
gebied hj zich toeëigentjterwjlhj vervol- en van M arens. Hi
j behoorde tOt de partj
Fens ook Hördaland onderweqt.Deze sage der rationalisten.
Otto Ff'i#t?J2zl I'
ritzselte, 3n broeder van
ls met andero bj llerhaling ultgegeven,en
wereldberoemd geworden donr de yrachtige den voorgaande. Hj werd gebpren te Dobri-

Zweedsche bewerking van Tegnèr.Dlebewer- lugk den 23ste11September 1812,studeerde te
lting ismeesterljk in hd Nederlandsch over- Halle,vestigde er zit'1Aals privaat-docent,en
gingin 1842alsgew oonhoogleeraarnaarZiirich,
gebragtdoorJ.J.L.ten XJ/..
Frltillaria L.is de naam van een plan- waarhjtevensmethetbestuurderbibliotheek
tengeslacht uit de falnilic der Liliae,
eën.De werd belast.Hj st
'hreet'Onderanderen:, De

naam is ontleend van hetLatjnschewoord TheodoriMopsvestenivitaetseriptis(1836)7,
f'
rltlll'
l
ts (dobbelkroes),Omdatdebloemdekbla- leverdecl-itischeuitgavenvandeoconfbssioHelden van sommige soorten als een verkeerbord

vetica pasterior''

valzptzactantius''

van

geteekend zjn.Deze bladen hebben alsken- tleneGriekschevertalingvan hetboeltrEsther'',
merk eeneronde,schotolvormige,honigafscheidende groef aan den voet. Hetonderscheidt
zich voorts door platte zaden , in eene 3-l1okkige,veelzadige zaaddoosbesloten.H etomvat
bolgewassen m et een scllubbigen bol,w aaruit
deonvertakte?metbladeren versierde stengel

enz., alsm ede met 1F'.Grimm een rlfurzge?àsztesexegetisehes Handbtlch zu den Ap0-

ltryphen des Alten Testaments (1851 1859)''.
Franz Folkmar FrifzscAd, een uitstektllld
D uitsch letterkundige en een broedervan den

voorgaande. Ilj werd geboren to Steinbach
met kortgesteelde, hangende bloemen 0prjst. den GdenJanuarg1806,studeerdeteLeipzig,
D e m eest-bekende uoort is de Keizerskroon waser eenigen ttjd als leeraarwerkzaam aan
(F.imperialisL.
),afkomstig uitPerzië,met de Thomas-school,enw erdin 1828lloogleeraar
roode ot'gele aan den top des stengelsOver- te Rostoek. Hj leverc
le eene uitgave der gehangende,tot een scherm vereenigde en cloor schriften va'
n L'
uolan'
asmetdaarbljbeht
lorcnde
Comm
e
nt
at
i
one
s'
'
alsm ede van eene van
eene bladkuif gekroonde bloemen;zj is in
onze tuinen algemeen en bevat een scllerp- Aristôphanes. Voorts het
?ft hj een aantal benarcotisch vergif.ln Onze voehtige weilandttn langrjke verhandelingen gesehreven over de
groeit n0g eene andere soort, nameljk t
le Grieksche tretlrspt
ll- 014 (le luatjllsoht
abljspelkierietsbloem (F.Meleagris L.
4metoverhoek- dichters.
sche,ljnvormig gegroefdebladeren,een één: Adolf TlteodorJ.
&rgzltzzlz?lh-itzsohe,eenneef
zteGroitzsch
bloemigen stengelen eeneknikkende,m eestal van den voorgaande.Dezt,,geborel

paarsqh-gekletlrdebloem.

in Salksen den 31en Junij1818,ûllderscheidt
zich desgeljks Op het gebied der letterkunde.
Hj studeerde te Leipzig en werd erin 1850
wij:
cltrlstian FridtfdcFzFritzsche,een verdiens- buitengewoon hoogleeraar, nadat htj reeds
teljk Duitsch godgeleerde,geborendenlTden sedert1844 te Gieszellin die betrttltlting was
Augustus1776teNauendorfbjZeitzHjwerd werkzaam geweest.Uitstekendzjn zjnetlitopgenomen inhetweeshl
zisteHalleenwjdde gaven van sommige gedeelten derw erkenvan
zich vervolgens te Iueipzig aan de studie der Aristlkeles en Tltebcrltlts.Van ztine overige
godgeleerdheid,ontving in 1799 de benoeming geschriften noemen wtj: rDt
! poptis GlaecoFrltzsche. Onder dezen naam vermelden

18*
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DZu Theokritund
rum bucolicis (1844)11
9
Virgil (1860)'',- Dlloraz und sein Einiusz
aufdieLyrik derDeutschen(1863)'',- terwjl
hj eindeljk in zjne verzameliny pl
-lebeund
Charis**
(1849)''vele merkwaardlge opstellen
heeftyephatst.
Frbbel.'
onderdezennaam vermcldenwj:

2de uitgave 1847)''.In 1839mengdehj zich
indenstrjdderstaatkundigepartjenenbevond

zich in de gelederen der radicale oppositie,

legde in 1844 zjn hoogleeraarsambt neder,
Om zich aan het rLiterarische Comptoir''te
Ziirich en W interthiir te verbinden,en ging

in 1846 naar Dresden,waar hj t0taan de

I'
riedrécl
tFr#&!,eenDuitsch Opvoedkundige, Februarj-omwenteling zjn verbljfhield.Alsgeboren den :lsten April1782 te Oberweisz- toen verwierfhj rrooteninvloed bj dedemobach in Schwarzburg-Rudolstadt.Hj wjdde cratische vereeniglngen en wasvoorzitter van
zich te Jena aan de qnancie-en natuurweten- een congrês van deze te Frankfort.De vorsschap, ging in 1802 als seoretaris Van een tendommen Reusz vaal'
digden hem afnaar de
land-edelman naar Mecklenburg e11 zag zich Nationale Vergadering,waar hj t0tdeclub
ill 1803 a1sleeraar geplaatstaan eene school van den Dennersberg behoorde.Vanhierwerd

te Frankfortaan deMain.Hierlegdehjzic'
h hj metRobert.
#!v1zl(ziealdaar)naarW eenen
met jver t0e Op de opvoedktlnde, volgde gezo/den, waar hj in hechtenisgenomen en
vooralhetvoetspoorvan Pestalozzitenbezocht door den krtjgsraad terdoodveroordeeld,maar
t0t Z.i*
1ne verdere ontwikkeling de hoogescho- door vorst Windi
sehgrötz uitoostenrjk ver1en ttsGöttingen en te Berljn. Gedtlrende bannen werd.Na zjn terugkeerte Frankfort
den vrtlheidsoorlor diende hj bt
J het korps gaf hj in de Nationale Vergadexing van de
van Izûtzow ,zag zlch vervolgens benoem dt0t tribuneverslagvan zjnwedervareninW eenen
inspedeur van het mineralogisch muséum te en zond voorts pBriefe iiberdie W ienerOctoBerljn en stichtte in 1816 te Griesheim bj bel*
revolution (1849)''in hetlicht.Na deontStadt-llm eeneschool,welkehjhetvolgende binding derNationale Vergadering keerde hj
jaar naar Keilhau bj Rudolstadtverplaatste, terug naa.r Zwitserland en stevende in 1849
alwaarzj doordehulp vanuitstekendeonder- naarNoord-âmerikajwaarhj aanvankeljk te
wjzers eene hooge mate van bloeibereikte. New-York industriële Ondernemingen op het
Zjn paedagogisch stelselbehandeldeI'
röbelin tollw zette.Van 1850- 1857 doorreisde hj

hetgeschxift,,DieMenschenerziehunr(1826)', een groot gedeelte der Niellwe W ereldenverwaarin hj vooralop eene harmonlsche ont- toefde yeruimen tjd te Nicaragua,Mexie@z
w ikkeling vah alle Vermogens en gaven ill Californlë en Honduras.Nadat hj in 1856
den menseh aandringt.Hetgeluktehem eohter te New-York gehuwd wasmetjravin Catosp6rg,keerdehj ln 1857 naar
niet, zjne denkbeelden helder en duideljjk line van x1.9-@lc92.
.

uit een te zetten,zoodat zjn werk t0tmis- Europa terug, en vestigde zich in 1862 te
verstand en tottegenschriften aanleiding gaf. W eenen,waar hj in den zBotschafter''en in
Intusschen verwierfhj onbetwiste verdiensten hetgeschrift poesterreich und der Freihandel

met betrekking tOtde vorming van Jeugdige (1865)''Op hervolming derhalldelsstaatkunde
kinderen dooreene stelselmatigeinrigting van in vrjzinnigen geest aandrong.Zjne denkhet kinderspel.Ook is htlde stiehter der kin- beelden,vroerer in zjn werk 11System der
dertuinen; de eerste werd te Blanltenburg sodalen Politlk (1847, 2 dln) geopper(1,
aangelegd.Nadathj later eenigen tjdinZwit- werktehj uitin hetboek n'
rheoriederP0liserland had doorgebragt, waar hj te Burg- tik (1861- 1864, 2 dln)'',terwjlhj voorts
dorf en W illisau inrigtingen van onderwjs hct merkw aardig geschrift rlus Am erika,Em
naarzjnemethodehaddoen verrtlzenzkeerde fahrtlngen, Reisen und Studien (1857- 1858,
hj naar Duitschland terug,en vestlgde be- 2 dlnl''in hetlichtgaf.In 1866 vatte 11j het

yaaldeljk zjne aandachtop devorming van
Jongekinderen.Hj wasJuistvoornemensom
te Marienthal bj Liebenstein eene inrigting
totopleidingvan Onderwjzeressen voorbewaarscholen te stichten,toen hj den zlsten Junj
1852 Overleed. Zjn werkle:rlfommttlaszt
unsunsern Kindern leben (1844)''ismetveel
bjval ontvangen. In de laatste Jaren hebben
zjne denkbeelden nopenshetleerend kinderspel00k in 0ns land veelingang gevonden.
Jnli'
lgs Frtyùdl,een Duitsch publicist en een

voornemen oq om naarAmerikaterugtekeeren, doch prlns Hohenlohe haalde hem Over,
om zich te Miinchen aan de dagbladpers te

wjden. Hier redigeerde hj de psuddeutsche
Presse'',die echterin hetvolgende jaarzjn

eigendom werd en de nationalepolikek van

Pruissen in bescherming nam.Z'
jne talrjke
rKleine politische Schriften'' zjn in 1866 in
2 deelen verschenen,en in 1870 schreefbj:

Die W irtschaft des Menschengeslechts auf
dem Standpunkte der Einheit idealer und
broederszoon van den voorgaande. Hj werd realerlnteressen''.
geboren te Griesheim bj Stadt-llm in 1805. Karl Fridt/zçc/
z I'
röbel, een verdiensteljk
bezocht het gymnasium teRudolstadtenbegaf opvoedkundige en een broeder van den voorzich in 1825 naar Miinchen en in 1828 naar gaande. Hj wexd geboren te Griesheim in
W eimar,waar htjzich wjdde aandeletter- 1807, begaf zich naar Engeland, en schreef
kunde.Voortsbezochthj,tervoltoojingzjner er dagblad-artikels Over opvoeding en onder-

studiën, Jena en Berljn, en ging in 1833 wtjs, - voorts PA preparation for Euclid
nMr Z'
lirich, waar hj eerst als hoogleeraar (1831)'',enz.Tn 1833ging hj naarZwitserin de delfstofkunde aan de industrie-school land, waar hj zjne rzeitgem:sze Betrachen daarna aan de academie w erkzaam w as. tungen (1839)''i
n hetlichtgafen metHerl:
eyh
In die betrekking schreefhj zjne pGrllnd- ))Der deutsche Bote aus der Schw eiz''rediziige einesSystemsderKrystallographie(1843) geerde.Hj was e1.hoofdleeraaraan de can-
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tonschool te Ziirich en diredeur van een 0p- waarde had,staakte men de verdere ondervoedingsgestichtvoorjongens.In1848spoedde nemingen, en het is thans niet eens zeker,
hj zich naar Duitschland,stichtte te Ham- waar ter plaatste Froblslter aan walgeweest
burgeenehoogeschoolvoormeisjes,dieechter is.In 1585diendehj OnderDrake,en werd
geen Opgang maakte, werd uit Duitschland wegenszjn dappergedrag bjhetvernietigen
verbannen en vertrok in 1852 naarSchotland, derArmadat0triddergeslagen.Toen hjlater
waar hj eerst werkzaam was als leeraarin met 10 schepen werd uitgezonden,Om Hende nieuwe talen aan de Royal academy te d'
rik IT',Koning van Frankrjk,bj te staan,

Inverness,terwjlhj latermetzjneechtge- ontving hj op de 1t11st van Brittanje eene
nootezichteEdinburgh aan hetOnderwtjsen wonde,waaraan hj den 7den November1594
te 131y11101.
1th Overleed.
de Opvoeding wjdde.
Froben (Johann) ot
'Frobenilts, een ge- Frohscham m er (Ja($
0b), een D uitsch
leerde boekdrukker)geboren in 1460 te Ham- wjsgeer, geboren den 6den Januarj 1821te
melburg in Franken, bezocht de universiteit Illkofen bj Regensburg)bezocht hetgymnate Basel,was daarna werkzaam a1scorrector

siuul in laatstgenoem de stad, studeerde te

bjJohannw4p/dr.
s?l
cclenHansT6JH,enstichtte
in 1491 eene eigenedrukkerj,vanwelkeeen
LatjnscheBjbelheteerstevoortbrengselwas.
Hj behoorde t0t de eersten, die gebruik
maakten vandeLatjnscheletter.ZjneGrieksche type isniettkaai,enzjneLatjnscherond
en duideljk zonder sierljk te wezen.Zjne
titelbladen zjn gewoonljk overladen en de
randversieringen naarteekeningen van llblbein
vervaardigd?derhalve nietonverdiensteljk)en
zjn merk is2gekroondeslanyen,Om eenstaf
gekronlteld en meteen vogellndenbek.Zjne
uitgaven zjn bjzonder correct en bestaan
hoofdzakeljk uit werken van godgeleerden en
kerkvaderst - voorts uit die van klassieke
schrjvers.Hj was een vriend vau Erasmus,
diegeruimentjdbj'
hem vertoeïkleenalzjne
werken bjhem lietdrukken.HtjOverleed in
1527,en zjne zat
ak is door zjne zonen en
kleinzonen voortgezet.
Frobisher (Mârtin), een Engelsch Ont-

Miinchen in degodgeleerdheidenwjsbegeerte,
ontving in 1847depriesterwjding,waseenigen tjd in hetbisdom Regensburgalsgeesteljke werkzaam, en keerde in 1848 Op zjn
driugend verzoek terug naar de académie te

Miinchen.Hierlegdehj zich t0e op dewjs-

begeerteen vestigdeerzichin1850alsprivaat-

doeent, waarna hj er in 1854 t0tbuitengewoolA en in 1855 t0t gew oon hoogteeraar

benoemd werd.Hj legde toeflzjne betrekkiug a1s univelsiteits-prediker neder) welke
hj sedert 1851 had bekleed. T0t zjne geschritten behooren:zBeitràge zur Kirchenge-

schichte (1850)'')

)Der Ursprung der

menschlichen Seelen.ltechtl
brtiging des Gene-

rationismus(1854)'', enrAfensehenseeleufld
Physiologie (1855)'' Eerstgemeld werk werd
te Rome Op den index geplaatst) doc,
ll den
eisch, Om zich t0t onderwerping aan Rom e

teverbinden weeshj van dehand.Inzjne

Einleitung in die Philosophie und Grtlndrisz
dekkingsreiziger',geboren te Doncasterin het derMetaphysik (1858)''steldehj deverschilgraafbchap York, vatte hetplan op olu eene lende standpunten en methoden der wilsbe-

noordwesteljke doorvaart te zûekev,en bragt geerteinhetlichten handhaafdezjneeigene
hetonder besc.herming van Dudley,graat'ran opvatting.Opbeslissendentoonverdedigdehj
Truz'lnïcà, zoo ver, dat hj den 8sten Junj de zelfstandigheid der wjsbegeerte tegenover
1576 m et 2 schepen van D eptford uitzeilde. het gevoelen van hen?die haaralsde dienstDen lldenJulj zaghj landonder61ON.B., m aagd dergodgeleerdheid bestthouw em Voorts
doch hetjs verhinderde eene landing.Daarna schreet'htj: Ueber die Atlfgabe der Naturphistevende hj zuidwestwaarts en meende den losopllie uud ihre Verbiiltnisz zur N aturwis28sten de kust van Labrador t() zien. Den sensehaft(1861)'', rueber die Freiheitder
3lsten zag h!j wederom land en den llden '
W issenschaft (1861)''
en Onderscheidene
Augustus bevond hj zich in eene zeeëngte, Opstellen in het tjdsehrift pAtheni
îum'' ter
die naar hem de Frobisher-straat genoemd bestrjding van zjne.tegollstanders.Nogmaals,
werd,'en keerde den zden Octoberte Harwich maar te vergeetb, werd hj t0t gehûorzaamterug.Een steen,van hetlaatstontdekte land heid aan Rome vermaand en eindeljk in 1863
m edegebragten alsgotldbevattendaangemerkt,
w as oorzaak datKoningiu Ellzabetlthem nogm aals derwaarts zond metden lastolu ereen
fort te bouw en en eene bezetting achter te
laten. Hiertoe ging hj den 26steI1 Mei 1577
met3 schepen ondor zeil,dool-12 anderege-

dool' den aartsbisschop in het uitoetbnen van

stichten.Frob'
islterm oestzitsh dusvergenoegen
m et eelze ladillg van 500 tûn gewaande gotlderts en hiermade naar Engeland terugkeeren.
Daar het echter bleek, dat die steen geene

opvoeding en hield zieh reedsvroeg bazig met

elke geesteljke bediening geschorst, terwjl
men aan de stadenten in de godgeleerdheid
verbood,om zjne lessenbj tewonen.In den
rSyllabtls''van 8 Deeember 1864 zien eenige

stellingen bepaald op de wjsbegeerte van
volgd.Den zostenJunj ontdelttehj land,het- Fvol
tscl
tammer.Latergafhjinh0tlicht:rDas
welk hj voor zjne Koningin in bezitnam en Christenthum und die m oderne Naturwissenmet den naaln van MTest-Engeland bostem- sellaft (1868)'', en p'
Beleuchtung der pspstsyelica (1870)'5
pelde.Afen l
<ol
zecllter wegens het js de zee- litthen Ellc
ëngte niet opvarell; sommige stthepon veronFroissart (Jean),pen Fransth dichter en
gelukten,andere ledellschatle,en hetsaizoen geselliedschrl
jver,geboreu te Valtànciennesomw aste ver gevorderd? 0ln er eelle lkolollie te streeks hetjaar 1337,ontving eene geletterde

de dichtkunst.op zjn 20stejaar begon hj
de oorlogen van zjnen ttjd te beschrjven,
weshalve hj naar de plaatsen reisdo,waar
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belangrjke veldslagen waren voorgevallen,
'tgeen hem tevens genezen moest van zjne
liefde Jegens eeneJonkvrouw,dieboven zjn
stand verheven was. Hethuweljk van deze
maakte hem zôô ongelukkig, dat hj zich
naar Engeland begaf, waar de gemalin van
Ednard III zjnebeschermvrouw werd.Deze
verschafte hem de middelen,om in Frankrjk
in de nabjheid der aangebedene te ktlnnen
leven,doch hj keerde weldra naarhetH0f
van Engelandterug.Hj vergezeldevof
lrtsden
Zwarten Prins naar Aquitanië en Bordeaux,
ging later met den hertog ran Olcrepcc naar
Italië en had er hetbestuur over de feesten,
welke Amadlns VI van Savoye ter eere van

het tjdschrift rDie deutsche Mllndarten'',
waarin hj een schatvan belangrjkeopstellen
leverde, en sedert verscheidene jaren ishj
belast meteene herziening van deBjbelvertaling van Lldlter, waaromtrent hj zjne
denkbeelden heeflmedegedeeld in hetboekle:
ëge zur Revisionv0n Dr.M.Luther':
pvbrschl
Bibeliiberzetzung (1862)*'.
Fronde (La)noemdemen inFrankrjkde
partj,die gedtlrende de minderlarigheid van
Lodewbk XI'
rrin verzetkwam tegenhetH0f
en tegen de staatkunde van M azarin en er
van 1648 t0t 1654 veel opzien baarde. De
hebzucht en het despotismus van M azarin?

aan wien (
1e regentes Anna 1lJp,Oostenrj;k
den Hertog instelde.Na hetoverljden zjner het bewind geheel en al overliet, waren
beschermvrouw verbrak hj alle gemeenschap dorens in het Oog van velen.De Prinsen en
metEngeland en trad,na vele avonturen,a1s aanzienljken deslandszagen zich uitgesloten
dichter in dienstbjhertog WenzeïranWrc- van hopge staatsam bten,w aarmede vreemdebant,wiens dichtproeven hj t0t den roman lingen werden begunstigd,- de bevoegdheid
rMeliador''bewerkte.Naden doodvan Wenzel van hetParlem ent verkeerdein grootgevaar,
kwam hjbjGuyran.
#Jt
)i#,diehem aanspoorde en het volk zuchtte onder zware lasten en
om zjn geschiedwerk tevervolgen,zoodathj verfoejeljke misbruiken.Terwjlnu hetH0f
over den Munsterschen Vrede onderhandelde,
groeide de tegenstand van het Parlement,
doch M azarin deed den QGsten Augustus 1648
de woeligste leden in hechtenis nemen.Het
ridderEspaing #f
4Izlon,diedejongstekrjgs- volk , dit hoorende, greep naar de w apens,
bedrjven alle had bjgewoond, en hetOnbe- verstrooide de Zwitsers en wierp barricaden
Aimpeld verhaal van dezen vormthetbelang- op rondom het Palais-Royal, zoodat de hofeene reis ondernam naar Gaston III 'plpFoiœ,
om aan diens Hof uit den mond der ridders
de door hen verigte daden to vernemen. Op
reis derwaartskwam hj in kennismetden

rjkst gedeelte der kronjk.Na vele andere partj eene overeenkomst sl00t, waarbj zj
togten overleed l'roissart a1s kanunnik te beloofde, de ingezetenen van lasten te ontChimay in 1410.Zjne geschiedverhalen,100- heFen en eene betere rel sbedeeling in te
pende van 1322 t0t1400,dragen in stjlen voeren.Hierdoorhad hetPàrlementmoed gekleurden stempelvanzjnveelbewogenleven, kregen, en die leden,welke tegen de maatmaar vormen tevens gewigtige bronnen voor regelen van hetH0fgekantwaren,ontvingen
de kennis der zeden en gew oonten van dien den naam van frondeurn, die we welligtin

ttld.Zj verschenen onder den titel:pchroni- onzetjdprnttelaarszoudennoemen.HetHot',
que de France,d'Angleterre,d'Ecosse,d'Es- verlangende door geweld aan dien toestand
pagne? de Bretagne'' en ztjn bj herhaling een einde maken, begaf zich naar St. Geruitgegeven. De begte uitgave is die van -Bn. main en Laye en droeg aan prins Lolds de

c/
z/s in 15 deelen (1824- 1826). 00k zjne Copt
fl den last op.om Parjsmet 7000 man

çedichte.
n zjn in 1829 door Buchon in het te blokkéren. Doch 0ok het Parlement met
llcht gezonden.Een fraaimanuscriptvan de vel
e aanzienljken;zooals de prinsen Conti?
rChronique''bevindt zich te Breslau.
Longneville,lealt
forten Orlêans,dehertogen
From m ann (Georg Karl),een verdien- van Bonillon,Elboelf, TZA
-IIJP'/,Nemoursen
steljk beoefenaar der Germaansche talen, anderen.riep hetvolk te w apen enonderhanw erd geboren den 3lsten D ecem ber 1814 te delde reeds met den Spaanschen stadhouder
Coburg, bezocht aldaar het gymnasium, en in de Nederlanden over het zenden van hulpstudeerde vervolgenste H eidelberg en te Ber- troepen.In dien gespannen toestand werdden
ljn.Reedsin 1837 bezorgdehj eeneuitgave llden Maart 1649 een verdrag gesloten,w aar
van het rluietvan Troye'',welke getuigenis beidepartjen nietsbj wonnen.Nadenteruggaf van zjne grondige kennis, en nadat hjw keervan hetH 0fnamen echter dezaken eene
van 1840 t0t 1842 eene wetenschappeljke andere wending, daar de Prinsen van den
reis volbragtha'd door Duitschland,Italië en bloede met Mazarin om het regéringsbeleid
Zwitserland, keerde hj naar Coburg terug, begonnen te tw isten,hetgeen de inhechtenisom zich voor te bereiden voor het hoogleer- neming van de prinsen Conti, Condl en Lonaarsambt. Intusschen noodzaakten hem de pzfd/
pïp: ten gevolge had (13 Jantlarj 1650).
omstandigheden,om zich methetbestuurvan Die daad van gew eld w ekte opstand in alde
een opvoedingsgesticht te belasten, zoodat gewesten.De maarschalk T'
urenneaanvaardde
hem geen genoegzame tjd voor zjne taal- den titel van luitenant-generaalvan het K0-

studie overbleef.Intusschen voltooidehjhet
Deutsche Lesebuch der mittelalterlichen Literatur (1645),''en werd in 1848 leeraar aan
eene reaalschoolte Coburg.In 1853 zag hj
zich belast met het beheer der boekerj van
het Muséum te Niirnberg. Na den dood van
Pangkofer nam hj de redactie op zich van

ninkljk leger, bestemd t0t bevrjding der

gevangene Prinsen,vereenigde zich met den
aartshertog Leopold G ZIAeJ'
ZAI,m aar werddoor

de troepen van Mazamin bj Rétbelverslagen,
zoodat laatstgenoemde in zegepraalnaarParjs
terugkeerde.Hierwaren echter alle partjen
in opstand gekomen en vorderden zjne ver-

FRONDE- FRORIEP.

279

wjdering op z(
56 indrukkende wjze,dathj houden en door hunne voeten een kwartde gevangenen ontslaan en naarde Nederlan- cirkel te doenbesohrtjven fkont maken naar
den vlugten moest.Nu verbande het Parle- hetoosten.- Omtrentresti
ngfront,zieVesting.
mentden cardinaalMazarin metzjn geheele Frontignan, eene kleine stad, in het
geslacht, en. de prins de C/P#J behield de
overhapd aan het H0f,waarna een spelvan

Fransche departementHéraulten inhetarrondissement M ontpellier gelegen? is beroem d

schandeljke listen Ontstond,die den strjd, wegens den voortreflbljken musttaatwjntdie
in hare omstreken groeit.
Frontinus (SextusJulius),eenRomeinsch
Funst der Regentes,en de invloedrjkecoad- schrjver uit de 2de helft der eerste eeuw
JutorGpv# ,latercardinaaldeAd/z,doorde onzer jaartelling, verkreeg door zjne verbehlmdigheid van Mazarin t0tafvalligheid be- diensten hooge staatsambten.In 74 werdhj
in 'tbelang van hetvollt olldernomen,in een
h0fkabaal veranderde. Tarennle werd door de

wogen,en Condl,tegen wien men een staats- voor de eerste maalconsul?en van 75 t0t78
oogsttehj als veldheer in Brittanjegrooten
roem. Hem werd onder de regêring van
Nerva,het opzigtover de waterleidingen toe-

streekwildeOndernementmoestdewjknemen
naarzjnstadhouderschap Guyenne.Temidden
van deze verwikkelingen had Lodewi
jk XIV
denl4-larigenOuderdom bereiktendenschepter
aanvaard (1656).Hj deed den prinsde Condl
het voorstel om terug te keeren?maar deze

begaf zich naar Bordeaux,waar hj grooten
aanhang verw ierf en een 001*10g begûn te
voeren tegenhetHot',diezonderdenbjstand
van Tnrenne ligtgevaarljk had kunnen worden. Den zden Julj 1642 werd nietvervan
Parjseen groote slaggeleverd,en Condêwas
den ondergang nabj,toen de moed zjner

vertrouv 1
., en hj overleed in 106.Hjheeft
cen zeer'
aelangrjk werknagelatenpDeaquaeductibus urbis Romae,''waarvan Bûeheler in

1858 de beste uitgavebezorjd heeft.Voorts

schreef hj: pDe re militan ',maar ofhet
rStrategematicon'', onder anderen uitgegeven

door Ondendorp te Leiden (1731), van hem
afkomstig is,wordtdoor velen betwjfeld.
Fronto (MarcusCornelius),eenRomeinsch
schrjveruitde2deeeuw naChr.,wasafkomstig

zuster, de hertogin ran Zpzwfzerill:,de poort uit Cirta in Numidië en vond als leeraar in

van Parjs voor hem opende, waardoor de de welsprekendheid te Rome grooten bjval.
zakenw ederom eeneandel*ewendingverkregen. Hj gaf onderwjs aan M arelts X#.
- dJI.
: en
Parjswasden burgertwistmoede,onderhan- L'
aciusTrerfz.
s,bekleeddeaanzienljkewaardigdelde met het H0fen verlangde,datMazarin heden,en overleed Omstreeks hetjaar170.
weggezonden z0u worden,'
tgeentegeljkmet Geruimen tjdwasgeenerleigeschriftvanhem
eene algemeene amnestie door Lodewî
jk XIT' bekend, behalve een werkje, getiteld pDe
w erd ingewilligd. Condê, die van deze over- diFerentiisvocabulorum'',doch in denaanvang
eenkomstniets wilde weten,omdatKarelIT'r, dezer eeuw heeft Anvqelo JTJi eene groote
hertog van Lotharingen, hem een leger be- raenigte brieven van hem ontdekt en uitgezorgd had van 12000 man,verlïetParjsden geven.
16den October 1652, begaf zich naar ChamFroqton,zie Gerel.

pagneen trad zlaardaarna,toenhjbemerkte,

Fronep (Friedrich Ludwig von)een verdiensteljkgeneeskundigeenschrjver,geboren
te Erfurt den 15den Junj 1779, studeerde te
Jena,en werd erhoogleeraarin 1801.W eldra
Parjs getrokken, had er eene algemeene schreefhj zjn beroemd rTheoretisch-pradiam nestie afgekondigd, aan het Parlem ent sches Handbuch der Geburtshiilfe (1832,9de
verboden, zich met staatkundige aangelegen- uitgavel'', en vertrok in 1804 naar Halle,
heden te bemoejen, en den prins de OOP#J, waaxhj tevensmethetbestuuxvan hethosdat de Fransche gew esten den vrede wilden
handhavent in Spaansche dienst. Reeds den
zlsten October 1652 was de Koning binnen

als schuldig aan hoogverraad,in den ban ge- pitaalvoorkraam vrouw en werd belast.Voorts
daan.O0k M azarln keerde weldra terug,om legde hj zich toe op natuurljkehistorie,verop nieuw de teugels van hetbewind in han- geljkende Ontleedkundeen heelkunde,engaf
den te nemen. Ofschoon de talrjke aanzien- met Meclcel eene Duitsche bewerking in het
ljken? die in het leger van Condl gediend licht van de rtzeçons d'anatomie comparée''
haddentbenevens 12leden vanhetParlement, van C'
arier.In 1808werd hj hoogleeraarte
gebannen waren,kw am de provincie Guyenne Tiibingen,en in 1811 ljfartsvan den Koning
t0t onderwerping, daar de Spaansche hulp van W iirtemberg, weshalve hiJ zich naar
zich liet wachten. Z00 ontstond de volheid Stuttgart begaf. vanwaar hj in 1816 naar
van hetkoninkljk gezag uit eene beweging, W eimar vertrnk om aan àertl
tol
t t0tsteun
die ter behartigingvan de belangen des volks to verstrekken.I11 1822 stichttehj hettjdwas ontstaan.
schrift '!Notizen aus dem Gebiete der NaturFront,afkomstigvanhetLatjnschewoord und H ellkunde,,, die hj in 1836 onder den
fronstvoorhoot'
dl,beteekentde voorzjde van titel Neue Notizen''m etzjn zoonvoortzette.

een gebouw ,ook welfrontispoegenaamd.In Voorts bewerkte hj een yllandbuch der Chide krjyskunde noemtmen hetf'
rontvaneen rurgie(1831,4 dln,2deultgavel''naarCooper,
leger dlezjde,waarheen de aangezigten dcr e
n overleed te W eimarden 28sten Julj 1847.
manschappen gorigt zjn.Een frontmarsch is - Zjn zoon RobertFrtlrzew,geboren teJena

eene voortgaande bew eging in die rigting. in 1804? studtlerde te Bolln, w erd professor
I'
ront malcen noemt m en lletveranderen van te Jena, en in 1833 buitengewoon professor,
front, bjvonrbeeld wannel
?rdesoldaten naar prosectoren conservator aan het pathologisch

het noorden oprukken,maar plotseljk halt muséum der Chaxité te Berljn,zag zich in
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1833 benoemd t0tvpMedicinalrath'' en Ver-

Frugoni (Carlo Innocenzo),een beroemd

trok naar W eimar,waar htj den 15den Junj
1861 Overleed.Hj heeftzich vooralberoemd
gemaaktdoorzjn voortreFeljken pAtlasanatomicus(1850,5 uitgave 1865)''
.

Italiaansch dichter, geboren te Genua den
zlsten November 1692, werd bestemd voor

deftig kasteelen park in

een sierljk schrjverin groza en goëzj.Hj

den geesteljken stand en maaktesnelle vorderingen in de kennis der fraaje letteren.
Froschdorf ofI'
roltsdor
jj oorspronkeljk Reedsin 1716,toen hjteBresciazichoefende
00nder
do
rpstme
Crottendorf genaamd, is Ne
-oo
enrt
jk00n in de welsprekendheid,washj beroemd a1s
17

geogr. mjl ten zuiden van W eenen op den stichtte er eene vereeniglng,waarln hj den
/ipefïco.Vervolregter-oever van de Leitha,aan den voetvan naam Ontving van Comante .'l-t
den Kaiserwald.In den laatsten tjd is dit gens nam zjn geest eenehoogere vlugt,en
kasteelhet vereenigingspuntderOudere Bour- daarna was hj werkzaam a1shoogleeraart'
e
bon&., daar het sedert 1844 toebehoorde aan
de hertogin ra'
n dzwtlfxplvle, na wier dood
het ten deel viel aan den graafvan 01/,-bord, die er het grootste gedeelte desv
iaars

Gent
la en toen te Bologna. D0or tusschen-

zjn verbljfhoudt.

het huls Farnese'' werden met den titelvan

komstvan den cardinaalBentiroglio werd hj

aan het H0f van Parma met onderscheiding

ontvanyen,en zjnerGedenkwaardighedenvan

Frosinone in Italië w asvoorheendezuid-

Koninkljk geschiedschrjver'' beloond. Na
oosteljkste delegatie van den Kerkeljken den dood van hertoy Antoniokeerde hj naar
Staat en teldeOp bjna 33 D geogr.mjl0n- Genuaterug.Deklulsterszjnerkloostergelofte
geveer 150000 inwoners. Behalve hetSacco- begonnen hem te drukken, en het gelukte
dal,waar de spoorweg doorheenloopt, is het hem ,zich daarvan te Ontslaan.Zjnegroote

land er bergachtig. De evenzoo genoemde canzone Op de verovering van Oran door de
hoofdstad van ditlandschapjhetoudeFrusino, Spaansche troepen onder graaf M ontemar en
andere gedichten bezorgden hem grootenroem.
heeft ongeveer 12000 ingezetenen.

Froude (James Anthonj),een Engelsch Hj werd wedernaarhetHofvan Parmageschrjver, geboren te Darllngton den 23sten roepen,maarde00r104,diein Italiëtusschen
April1818,bezochtdeW estminster-schoolen Spanleen oostenrjkultbarstte,bragthem in
de académie te oxford en behaalde erin 1842 moejeljkeomstandigheden.Naden Vredevan
den prjsvoorhetbesteopsteloverstaathuis- Aken ging hj evenwelderwaartsen wjdde
houdkunde.In hetzelfdeJaarzag hj zich be- zich geheel en al aan de dichtkunst,totdat
noemd t0t fellow (1id) van Exeter-college. hj den zostenDecember 1768 overleed.Zjne
Vervolgens Onderhield Ikoude gemeenschap verzamelde werken zjn in 1779 teLuccain
met Newman en de Puseyisten, werkte mede 15 deelen uitgegeven.
aan de rLives Ofthe English Saints'',en ontFruin (Robert),een verdiensteljk Nederving in 1844 dewjding.Mreldra echteront- landseh geschiedkundige, w erd geboren te
stond er eene volslagene omkeeringin zjne Rotterdam den 14den November1823,ontving
gevoelens.Hj gaf in 1847 rshadows ot
'the erzjneopleidingaandeErasmiaanscheschool,
clouds''en in 1848 nNemesis ofthe faith''in vertrok in 1842a1s studentnaar Leiden,w erd
het licht, waarin zlch eene overhelling t0t er in 1847 tOtdoe,torin de letteren bevorderd,
het rationalismus openbaarde. Hierover werd enin 1849 benoemd totleeraarindegeschiede-

hj nietweiniglastig gevallen,zoodathj den
geesteljken sànd verliet.Nadathj atkezien
had van zjn aanvankeljk voornemen, Om
naar Australië te vertrekken, werd hj in
1851 een jverig medewerker aan den rW est-

nisaanhetgymnasium.InhetJaar1860werd
hj aldaargeroepent0tdenIacadémischen leerstoel,dien hj er bj voortduring ter zake van
hetonderwjsindehistoriebekleedt.Vanzjne
geschriften noemen wj:pTienjaren uitden
minster Review''en aan zFraser's Magazine'' Tachtilarigen O0r10g''.Voortsbestreed hjin
1854 de Groeniaansche beginselen van staatsregt,- leverde een uitmuntend vertoog over
schreefhtjeene rllistory of England from the de Grieksch-Romeinschegodenleer,- enplaatfall of W olsey to the death of Elizabeth'
'. steonderscheidenebelangrjke opstelleninrDe
Eene reeks van deelen van dat werk is in Gids'' - in rNjhoF's Bjdragen'' wierrehet licht verschenen. H et onderscheidt zich dactie hj na den dood van deneerstenredaczoo4ieldoor een grondig onderzoek der bron- teurop zichnam ,- enindenpNederlandschen
nen a1s door een tlitmuntenden stjl,terwjl Spedator''.Hj islid van deKoninkljkeAcaintusschen de wjze,waarop hj de w illekeu- démie van W etenschappen te Amsterdam j en
rige daden van Hendrik V11I zocht te ver- correspondérend 1id van die te Miinchen.en hield zich bezig met de geschiedenis der
Hervorming in Engeland. Dientengevûlge

goeljken,velertegenspraak uitgeloktheeft. Zjn broederJacobttsAntonieFrliljhoogleerFructidor Of Vrtehtmaand was in den aar in de regten aan de àcadémie te Utrecht,
Republikeinschen kalender in Frankrjk de werd geboren te Rotterdam den 8sten Junj
m aand, die van den l8dex,Augustus'
totden
16den September onzer gewone tjdrekening
liep. Bekend in de Fransche geschiedenis is

1828, studeerde te Leiden in de regten en
promoveerde aldaar.Na eenepoosalsadvoeaat
te Rotterdam gepractiseerd te hebben,w erd

de 18deFructidor van hetJaar V (4 Septem- hj referendaris bj het ministérie van Finanber 1797),toenhetDirectoiredooreenstaats- ciën, en in 1859 hoogleeraar.Ook hj is lid
streek de Republiek behûedde tegen hetge- van de Koninkljke Académie van W etenvaar,waarmedezj vandezjdederKonings- schappen te Amsterdam.
gezinden bedreigd werd.
Frundsberg (Ge0rg von),o0k Fronsperg
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renndsbery, heer '
ndn .M'
izl#eJAei- , een

Q81

Jacobus Frwytler,t0thetzelfde geslachtbe-

Duitscr
hkrjgsman,geborenteMindelheim den hoorende. Hj werd geboren te Middelburg
24sten September1475,Onderseheiddezichdclor den 5den Junj 1659,studeerde te Utrechtin
zjne dapperheid in den oorlog van Keizer degodgeleerdheid,enwerd achtervolyenspreM aœimiliaam I tegen de Zwitsers, werd reeds dikantte Aardenburg,Dirksland,Vllssingen)
in 1504 beschouwd alsde rrootste held van Middelburg en Rotterdam.In laatstgenoemde

het Keizerljk leger? stond ln 1512 aanhet stad bleet
'hj 31jaarwerkzaam ,en overleed
hoofd der troepen ln Italië, en bewees in er den 23sten Mei1731.Hj waseen jverig
1525aan KarelV belangrjke diensten bj de Voetiaan,en vanzjnetalrjkegeschrittennoebelegering'van Pavia.Hetvolgendejaarwierf menwj:pGodtsgerc,chtshandelillgen metzjn
hj op elgen kosten 12000Duitschers,waar- volk van Nederlandt(1T0;,2 d1n,2deuitgave
mede hj hetleger van Charles de Wps
frùpzl 1735)'' - nzions worstelingen ot'historische

versterkteenRomestormenderhandhielyver- zavaenspraken over de verscheiden

en zeer

overen.In den oorlog tegen Frankrjk dlende bittere wederwaardigheden van UhristusKerk
hj in de Nederlanden Onder Pltilibert '
tl
1l (1715 en later bj herhalingl''
?- poverhet
Oranje.Toen bj Ferrara de troepen onder wezen en de Onsterfeljkheid van 'smenschen
zjn bevelwegens achterstallige soldj oproe- ziel(1738)''' en rKortvertoog vandewaarrig werden,meendehj,dathjdooreenaan- heid der lleilige bchrittuur (1T38),,. Voorts
valvan beroerte getroFen werd,en riep uit: schreefhj eene menigte leerredenen en strjdDDrie dingen moeten e1k den oorlog doen schriften.
verfoejen,nameljk de vernietiging van de FU (Elizabeth), 00n0 edele Engelsche
welvaart van arme,onschuldige lieden,het Vrouw , bekend Avegensharejverigepogingen,
schandeljk leven dersoldaten,en deondank- om het 10t der gevangenen te vorbeteren,
baarheid der vorsten.''Toen L'utlter zich ver- Averd geboren den zlsten M ei1780opCarthamantwoorden zou op den Rjksdag teW orms, Ilall in het graafschap Nortblk.Zj was de
maakte hj Op Frltndsbery zulk een diepen dochtervandenkwakerJohm Gurltey enstichtte
indruk,dat deze hem op den schouderklopte reeds vroeg eene schoolvoûrouderlooze meis-

met de woorden: /
)Monnikje,monnikje,gj
hebt eene moejeljke taak,moejeljker dan
ik en menig krjgsman in den vreeseljksten
veldslag.Staatgj echter vast op uw stuk en
zjtgj zekervan uwe zaak,ga dan in Gods

jes,welkeinrigting zj na haarhuweljk met
I'
ry,koopman te Londen?aanmerkeljk uitbreidde. Later opende ztl te Londen eene
schoolvoorkinderen van gevangenen inNew-

gate,en in 1819 bragt zj eenevereeniging

naam uw gang en wees getrûost,- God za1 tot stand van 12 vrouw en en eene bestuurdeunietverlaten.''HjOverleedteMindelheim den res, die te zamen zorgden voor de oprigting

zosten October 1528.Zjne goederen moesten en instandhouding eenerleer-en njverheidsbjnaalleverkochtworden,omdathj daarop school voor veroordeelden.NOg meer mr kte
geld geleend hadt0tbetalingvanzjnesoldaten. zj zich bekend doorharert
lstelooze pogingen
Fruytier pfFruytiers.onder dezen naam tot verbetering van het l0t der gevangenen
in Am erika,D uitsehland, de Nederlanden en
vermelden wj:
Jan Fr/
lf
yllrot'Fruytio's,waarschjnljk in Frankrjk,welke landen zj t0tdateindebeBrabant geboren.Hj wasrequestmeestervan zocht.Terwjlvelen haar met den naam van
pyins Willem I en heeftdoorzjnebeschrj- XEngel der kerkerholen''bestempelden,werd
yiqgv&n debelegering en van hetontzetvan zj dooranderen hard gevallen Om hareleerLmden eene belangrjke dienst bewezen aan stellige regtzinnigheid op hetsttlk van gûdshet Vaderland,terwjlhj voortsdoorandere dienst, daar zj hare gevoelens doormiddel
geschriften de Hervorming aanmerkeljk be- van tradaatles enz. zooveel mogeljk zocht
vorderdheett.Hj schreef: pEcclesiastie'
usof m ede te deelen en vOortte planten.Zj overde wjze sproken Jesu deszoons Syrachsenz. leed te Ramsgate den lzden October 1845.
(1565)'', rBeschrjving van den W atervloet Frysenborg, een yraafschap in Jutland,
van 1 November 1570 (1571)'') nCorte be- is het grootste privaat-elgendom in Denemarschrjvinghevan destrenge belegheringeende ken. Het heeft eene uitgebreidheid van 8 ((E)
w onderbaerlicke verlossingeder stadtLeyden geogr.mjl,waarop zich 34 kerkenverheFen,
in Hollandt, enz. (1574)'', nDe gulden A en behoortaan graafI'rys.
B C ,enz.(1570)''
,- enpAvaarachtigelegende
Fryxell (Anders), een verdiensteljk
van Jan de '
W itte,enz.(1609)''
.
Zweedseh geschiedsehrtjver,geboren den Tden
Lucas Frzfyf'
ler Ot
'I'
ruyterius,vermoedeljk Februarj 1795 te Hesselskog in Dalsland,
een bloedverwantvan den voorgaande en vol- studeerde te Upsala! w as achtereenvolgens
gensJ'
tœtus.
fzè.
si'
l
z.
seen dergrootste genieën, leeraar, rector) prolessor en predikant te
die Nederland heeltvoortgebragt.Reedsvroeg Stokholm ,en werd in 1836 tevensproostvan

washj ervaren in deLatjuscheenGrieksche
letterkundeenvervaardigdeLatjnschegedichten.l1j overleed Op zs-jarigen leeftjd teParjs ten gevolge van het roekeloos drilken
van koud water na zich in de kaatsbaan te
hebben verhit.Na zjlldoodgat
'Johanrt
zzder

het Noordeltlke W ermland.Laatstgenoemde
betrekking legde hj evenwelin 1847 neder,
om zich yeheelelzalaan debeoetbningder
geschiedenls te l
tunnen wjden.Sedtlrt 1831
had hj onderscheidene artt
hieven van zjn

vaderland doorslluleld? en in 1834 volbragt
Dtled van hem uit:nluucae FruteriiBrugensis hj eene reis door Pruissen, Polen,België?
librorum qui recuperari potuerunt reliquiae, Nederland en Denemarken, Om aldnar histoetc.(1584)''.
rische bescheiden OP te Bporen.Te Kopen-
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hagen en te W eenen maakte htjafschriften wendunq desW asserglases(1857)''.Van zjne
van de gezantschapsberigten van 1640 t0t belangrjkeopstellen,in tjdschriften en inde
1697. en gafdie onder den titel van plland- XAbhandlungen'' der Académie te Miinchen

lingar rörande Sverigeshistoria (1836- 1843,
4 dlnl''in het licht.Zjn hoofzwerk echter
ig:pBerâttelser urSvenska historien (18231864,34 dln)'',hetwelk t0t 1740 loopt en
een volksboek geworden is.Voortsschreefhj

opgenomen, noemen wj:pueberden gegenzeltigen EiniuszderChemieundMineralogie
(1824)''Voortsschreefhj gueberdietheonen

derErde(1844)'5,- eneenerNaturgeschichte
desMineralreichs(1842)'',enz.ZjnenGesameene rGeschiedenis van Zweden t0taan den melte Schriften''zjn in 1856inhetllchtver-

dood van Erie X.
fF'' alsmedeeene pGeschie- schenen.
denis van Gustaaf Adolf'' - benevens het
Konrad A'
dïocrccA Ftfc/z,s,een uitstekend geboek mOm aristokrat-fördömandet i Svenska neeskundige, geboren te Bamberg den 7den

historien (1845- 1850, 4 dlnl'', waarin hj, December1803.Hjbezochterhetgymnasium,
zonder de voorregten van den adelte verde- studeerde te W iirzburg in demedicjnell,en
digen,dezen tegen menig verwjtin bescher- werd vervolgens assistent van Sehönlein aan
ming neemt, en eindeljk eene osvensk het Julius-hospitaal.Nadathj eene reishad
spraklëra (1824 en laterl''.O0k heefthj ge- volbragt door Frankrjk en Italië, vestigde
dichten uitgegeven, en van deze is hetzang- hjzich tesvi
irzburg en werd erin 1833t0t
spel pW ermlandsCickan''het merkw aardigst. buitengewoon en in 1836 t0t gewoon h00g-

Fuad-pasja,zieFoeadpasja.

leeraarbenoemd.In 1848vertrok hja1shoogFuchs.onderdezen naam vermelden wj: leeraarin degeneeskundenaarGöttingen,waar
GilbertF'McA.:,ook Gvllbert.s c Llmbnrelten hj den zdenDccember1855overleed.Behalve
Gilbertms Tl.
ï/tzrdfl, genaamd, etm Neder- een aantal opstellen in tjdschriften, schreef
landsch çeneeskundige.Hj N7erd geboren te hj: pDie krankhaften Ver:nderungen der
tundihrerAnhinge(1840- 1841,3d1n)'',
Limburgin denaanvangder16deeeuw enves- Hau
tigde zlch te Luik omstreekshetjaar 1530. - rluehrbuch der speciellen Nosologie und
Hj was achtereenvolgens ljfàrts van 3 bis- Therapie (1845- 1848,4 dlnl'',- rDie:l-

schoppen van Luik , wees hethoggleeraars- testen Schriftsteller uber die Lustseuche in
am bt te Leuven van de hand, en ovtarleed Deutschland (1843)'9,- en hethierbjbehooden 8sten Februarj 1567.Hj schreef:Conci- rend werk: rursenii vaticinium in epidemiliatio Avicennae cum Hippocrate et Galeno cam scabirm (1850)''
.

(1541)'',- rpolybius,desalubrirationevictus
Latine versus et com mentariis illustratus
(1543)'* - rGerocomice,h0cest,senesrite
educandimodus et ratio (1545)'',- en oDe
acidi:fontibussylvaeArdennae etc.(1559)*'.

Fuchsla Plum.is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Oenothereën.

Het onderscheidt zich door een gekleurden

kelk met 4 lange,driehoekige,spltse toppen
en eene rolronde op het vruchtbeginsel geRe'maele FvcA,
s: een broeder van den v00r- plaatste buis,5 op de kelkbuis staandeblpemgaande en desgelljk:een verdiensteljkgenees- bladeneneene4-hokkige,veelzadigebesvrucht.
kundige. Hj studeerde in Duitschland,ves- Het omvat een aantal boom en en heesfers,
tigde zich te Luik, en overleed aldaar in gewoonljk met tegenoverstaande bladeren en

1587.Hj schreef:rDe plantis antehacignotis kleine steunblaadles,en met oksel- of eindetc. (1541 en bj herhaling herdruktl'',- standige, doorgaans hangende bloemen.Zj
M ethodus curandi luem veneream per ligni behooren te huis in Amerika en Nieuw -zeeGuajaci decoctum (1541)'', - pllltlstrium land, doch vele soorten zjn over geheel
Medicorum vitae etc. (1542)'', mHistoria Europa bj de liefhobbers van bloemen veromnium aquarum etc.(1542)'',- pDeherba- spreid. Van de soorten noemen wj:F.cpccsrum notitia,natura atque viribus etc.(1544)5', nea zff. uit Chili met een scharlakenrooden
en ppharm acorum om nium ?quae in com- kelk en paarschebloembladen,- F.ful
yens
muni sllnt practicantium usu, tabulae decem D ndl. uit M exico m etroode bloemen,- en
F.
arb
o
re
s
c
e
ns
&
o
z
?
.
:
.
met
groot
e
bl
ader
en
en
(1569 en 1574)''.
Johann Nepomnk ron Ffzc/z:, een Duitsch dikke bloemtrossen.Van deverscheidenheden
ûdelfstof- en scheikundige.Hj werd geboren of bastaarden vermelden wj: F.galantl
den 15den Mei1774 te Mattenzell in Beje- Jprc metwitte bloembladen;zjisheteerst

ren, studeerde te W eenen en te H eidelberg in Engeland gekweekt,en m en ziet haar in
in de geneeskunde,daarna te Freiberg,Ber- bjgaande qguur voorgesteld op '
/adederna-

1jn en Parjs in de schei-en delfstofkunde, tuurljkegrootte.F.eœcorlleataFprd/.inNieuwen vestigde zich in 1805 a1s privaat-docentte Zeeland levert eetbare bessen voor vogelsen
Landshut, waar men hem reeds in 1807 t0t monschen, - 0n F. raeemosa Lam. Op de
gewoon hoogleeraar benoemde.In 1823 werd Antillen desgeljks.De Ftlchsia.soorten kunhj lid der Académie van wetenschappente nen gemakkeljk worden vermenigvuldigd en
Miinchen en conservator van hetmineralogisch gekweekt,en slechtsenltelesoortenvereischen
kabinet,waarna hj er in 1826 methd hoog- eene zeer zorgvuldige behandeling.D everm eleeraarsam btin dedelfstofkundebeklpedwerd. nigvuldiging geschiedtdoor stekken,diem en
Hp overleed aldaar den 5denMaart1856.Hj in een m engselvan bladaarde en heideaarde
heeftzich vooralbekend gemaaktdoor de uit- plaatst.Zoodra zj echter eenige Ned.duimen
vinding vanhetwaterglasendoordetoepassing hoog zjn,moetmen ze in eene zeer vruchtdaarvan op de stereochrom ie.Hieroverschreef bare aarde overplanten, welke vermengd is
hj:pBereitung,Eigenschaften,und Nutzan- met guano, beenderenm eel enz. De J'onge

FUCHSIA-FUZNTES.
planten willen vooralgoeflv001.tin eenematig
w arme kas, en vereischen elke maand een

grooteren pot. op deze wjs kan men van
stekken, die in Maart genomen zjn, des
zomers planten verkrjgen ter hoogte van
meer dan een Ned.el.Gieren guanobewjzen daarbj uitstekende diensten.W iegeene
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zeebewoners, alsmede wegens het gebruik?

datdemensch ervan maakt?zeerbelangrjke
gewassen. Vele sokrten zjn eetbaar wegens
de plantengeleider dikwandigecellen:wegens

haar natrongehalte worden zj van ouds gebezigd t0t het bereiden van soda,en uitde
aschverkrjgtmeniodium.Hiertoedientvooral
warme kasheetl,plaatse de potten des win- de gemeene z--6ik (F.vesiculosus L.) met
ters in een vorstvrjen kelder,en vroegin gafelvormiy vertakt l0of,bolvormige luchthetvoorjaarwedervoorhetglasineenvorst- blazen en elndelillgsche kiemhuisjes;van deze
soort, die 0ok Op onze stranden te vinden

M&î

is, terwjl zj vooral in Schotland en Op de
Orkney-eilanden ingezameld wordt. komtde
wier-asch onder den naam van raree in den

2 -*Z

handel.Eene soortvan snikert
vier (Laminaria
digitata Lamœ.)met handvormig verdeeld 100f

?

j;mr-... .)

I

q

'
-

#

N.'
N.

wordt door de bewoners van de kust der
Noordzee genuttigd? en de andere soort

(L.esculenta Lamœ.) metriemvormig 100fis
desgeljks eetbaar.'
rothetgeslqcht Sargass'
ttm
(zeekroos),welks loot'zich als vertakte stengelsm etbladachtigea'
anhangsels vertoont,behooren k%.rllgJ,re Ag.m et lancetvormige bla.
deren en daarttlsschen geplaatste, gesteelde

N

t

blazen,- en S. bacciferum a1#.(Fucusnatans L.4met smallere bladeren, spits toeloo-

pende blazen en een sterk vertakten stengel.
Deze soortis in de olfrooszee''?een gedeelte
van den Atlantischen Oceaan,overeenegroote

uitgestrektheid en t0t aanmerkeljke diepte
aanwezig, en dient er t0t w oonplaats van

kleinekrabben en zeepaardles.

Fucusol ontstaat,wanneer verdund zwa-

N

velzuur op wiersoorten w erkt,en kom tm et

Jl
grjurol (zie aldaar) sterk overeen, doch
w ordtm et chloorwaterstofgroen,en metkali
eerst geel en daaxna rood.Zj lostop in 14
deelen koud water en 12 deelen geconcenlrnchsiagclcnfAt4prc.
treerdrammonia,en kooktbj 1710C.
vrtl vertrek. M en heeft eene soort,die min- Fuentes (Pedro Henriquez de Guzman,
stens 5 Ned. el hoog wordt en uitstekend graafvan), een Spaansch veldheeren staatsgeschikt is voor den aanleg van prieelen, man, geboren in 1528 te Valladolid?wekte
nameljk F.corymbmora.
reedsa1sjongeling aanhetHofvanPhil%
k
ppl
ts
/
t

4 l.-t$$,
!pp

Fuchsine is de naam der prachtigeroode 11 door zjne talenten de schoonste verwach-

kleurstof. w elke Brooman verkreeg door ge- tingen. Hj volbragt zjn eersten veldtogtin
durende 15 t0t20 minuten anilineteverhitten 1580 onder den hertog ran H.lrl en verwierf
metwatyrvrj tinchloride (zie onderAnlline). de gunstvan dezen veldheer.Omstreeks1592

Fucoldeën of Brltinwieren is de naam

werd hj naardeNederlanden gezondentom

van eene plantengroep uitdefam ilie der W ie- er Aleœander Farnese ter zjde te staan.Na

ren (A1gae). Zj omvat zeegewassen met den dood van dezen bleefhj bj den graaf
meestal vastzittend, oljfgroen of bruin,zel- ran Atzz
lt/àlfen vervolgens bj den aartsherden roodachtig 1o0f,dat uit eene kraakbeen- tog Ernst, wien hj hetsluiten van denvrede
oflederachtige massa bestaat,en m et groote, met de Nederlanden afèied.Daar hj voor de
zwarte sporen in zaaddoosvormige, alleen- belangen van Spanle jverde,werdhj in1595
staande ot'op elkander gehoopte kiemhuiqles. belast m et het bestuur over de Nederlanden
Zj zjn in grooten getale langs de kusten en ontving tevensde volm agt,om deopstandeverspreid,maarterwjtdePsrperwierenhoofd- lingen door beleid van wapenen ofstaatskunst
zakeljk dewarmegewesten bewonen,strek- te onde- erpen. Toen vervolgens aartsherken zj zich vooraluit in de koudere.Zj t0g A lbertstadhouder der Nederlanden werd,
hechten zicll vast op steenachtige oeverl en

ging Fnlntes als gouverneur en ltapitein-gene-

ondiepten doormiddelvan eene wortolachtige raalnaar Milaan.Hj trok teveldetegen de

uitbreiding van hetonderste gedeelte van het troepen van H endrlk IV ter ondexsteuning
l00f, en slechts weinige soorten drjven in der Ligue, alsmede tegen prins M anrits,en
volle zee.Men heett ervanverbazendelengte, veroverde Châtelet, het kasteel Ham ,Dour-

zooals een groot blaaswier (Macroc.
ystis pyri- lans en Kamerrtik.Doorzjnesluwepolitiek

fera A.q.
4 bj Kaap Hoorn? met eene lengte en doorzjne uitgelezene krjgsmagtverwekte

van 2
'00 Ned. e1.De bruinwieren zjn, als hj vrees bj deItaliaansche Staten,vooralin
schuilplaats en voedsel verleenend aan vele Venetië.Hj kochtdehaven FinalebjGenua
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en bouwde in 1602 aan de grenzen van Val- het antwoord);#.het contrasubject (contratellino btj den mond van de Adda aan het harmonie),en e.het Orgelpunt.Hetgenievan
meer van Como het fort,Fuéntes,waardoor J. .%. Wtzc/z heett de schoonste producten in
hj de bewonersvan Graatlwbunderland zeer den vorm der t'uga geleverd. Vo0r hem en
verbitterde.Bezorgd overde toenemendemagt andere groote componisten schjnt juist het
van Frankrjk onder Hendrik IT
zr,bragthj meerot'min beperkte vandevereischtenmedein 1599 een verbond met den hertog ran gewerkt te hebben t0thet voortbrcngen van

D rptd t0t stând en veroorzaakte dezamen- een geniaal-klassiek geheel, terwjl het bj
meen verheugde hj zich overden dood van dat zj dezen vorm t0t eene soortvan rekenHendrik IV. Hj overleed den 22sten Julj voorstel verlaagden.
1610.- Zjn zoonPedroA'
dzlrfgî
zezd'
Azevedo, Fùger (Friedrieh Heinrich), een Duitsch
zwemng van den maarschalk Biron. Onge- minder begaafden aanleiding heeft gegeven,
graaf 'tlan F'lI/zlfd,:, geboren te Valladolid in historieschilder,geboren te Heilbron den 8sten
1560)diendein de NederlandenonderSplttolat December 1751, oefende zich te Sttlttgartin
en belastte zich na den dood van Isabella, de schilderkunst,doch begafzich w eldra naar

Halle,om inderegtentestudéren.Hjkeerde
echter tert
lg t0t zjn eerste plan en ging naar
Dresden en toen naar Mreenen (1774),van
waar hj meteenjaargeld van M aria T1drd25000 m an uitgelezene troepen in Champagne séanaarRomevertrok.Hiertoetklehj7jaar,en
en wilde voorwaartsrukken naarParjs.Bj ging in 1782 naar Napels, waar hj in de
Rocroiechter,welkestadhj belegert
le,werd boekerj van Koningin CarolineteCaserta 8
hj den 19den Mei 1743 doordenJeugdigen freseo's schilderde,benevens een fraaiportret
hertog ran .'%.çAidzl(later den grooten Condl) dezer vorstin.In 1784 gi
ng hj a1s vice-direcgesteund door den graafdeFdrïl tjdeljlkmet
het bestuur. Toen in den laatsten tjd van
Lodew%k XIII de oorlog metFrankrjk uitbarstte, viel de hoogbejaarde I'
nlntes met

met eene geringere magtaaùgegrepen en ge- teur der stlhilderschool'naar 'W eenen, beslagen. Hj bleef op het slagveld,waarhj, kleedde er hethoogleeraarsambt,en Overleed

0ud en jichtig,in een draagstoeldetroepen
aanvoerde,met 6000 Spanjaarden;even zo0
groot was het aahtalgevangenen,terwjlde
Franschen naauweljks 2000 man vMrloren

hadden.

Fuéro,eenSpaanschwoord,afke stigvan
hetLatjnschej'
orum,beteekentglegtsplaats
en 00k regt,en in laatstgemelden zingebruikt
men hetin Syanjein meervoudvorm (Fuéros)

den 5den November 1818.Na zjn terugkeer
in '
W eenen bepaalde hj zich bjhetschilderen vanmil
ziatuur-portretten,envervolgensbj
het sehilderen in Olieverf.Van zjnehistoriestukken noemen wj: rprometheus, die het
vuur van den hemel haalt''l

DOrpheus,

die Pltltû om den terugkeer van Eurydice
sm eekt'') - nDido op den brandstapel'')-

DAdam en Eva bj het ljk van Abel''
1-

van verzam ellngen van w etten,inzonderheid Dllet vonnis van Junius Brutus over zjne
van zoodanige,die in bepaalde steden Ofland- zonen''! - en ,,De dood van Virginia''.Zeer

schappen van kraeht zjn.Meerbepaaldn0g fraai zjn vooral varlhem een 20-talteekewordt de naam van pfuéros''gegeven aan de ningen, behoorende bj den nMessias'' van
regten en vrjheden, welke door voormalige K lopstgck.
Fugger is de naam van ean vorsteljk en
constitutiën in het bjzonderaan Navarreen
aan de Baskische provinciën (Biseaya,Alava grafeljk geslacht in Zwaben. De stalnvader
en Guipuzcoa) zjn toegekend.Daarverschil- Johannes Fdwotpr was meester-wever te Gralende troonpretendenten, die den naam van ben niet ver van Augsburg, en zjn ot
ldste,
don Ck los droegen, beloofden, dat zj de evenzoo genoemde zoon,die in laatstgemelde
Xfuéros''zouden handhaven,vonden zj steeds stad het burgerregt verkreeg,Overleed erin
1409. - Zjn zoon Jacob deed als koopman
steun bj de inwoners van die gewesten.
Fuërtaventura,zie Canamisch,
eXilanden. grootezaken en stierfden14denM aart1469.-

Fuge ofj'
Hga,een woorduithetLatjn, Zjne zonen Ulriclt(t 1500), Geory (j'1506)
'
dat'
duyt ot'jaytbeteekent,iseeneuitdruk- en Jacob (j-1525)werden doorKeizerMaœi-

king van zeer ouden datum in de muziekt zzlilitwzz I in den adelstand opgenom en en
die eene bepaalde soort van com positie aan- ontvingen van hem het graafschap Kirchberg

duids.Men verstond er vroeger door het ilni- en de hearljkheid W eissenhorn t0tOnderpand
térend contrapunt,ot'het eanon ofden beurt- v00r 70000 goudguldens. - De zonon van

tbs
zang.Defuga volgensonsteyenwoordigbeqrip denvoorlaatste)Raimnnd (f 1535)enAntoni'
isvan laterenoorsprong:zjlseeneuitbreidlng (j-1560) genaamdt waren de stitt
hters der
van het contrapunt, met overgang van den tweethansn0g bloejendehoofdljnellvanhet
strengen t0tden meervrjen stjl.ln de fuga stamhuis. Zj werden den 14den November

treedt elke stem ,op hare beurt,geheel zelf- 1530 dool' Karel V t0t gravell en baanderstandig, onafhankeljk op,en neemtdeeene heeren verheven,en ontvingen voorm eldeverstem een zekerthema,dathetOnderwerp der pande goederen in ertbljken eigendom.fuga is, van hare voorgangster over)om het GraafAnselm a
vlric Fayger,geboren in 1766
daarna aan hare opvolgster Over te dragen. en overleden in 1821,werd doo1'KeizerFrans
D e fuga wordt gesplitst iu zekere bestand- .ff den lstel
,Augustus 1803 met zjne manne-

deelen,en wel:a.hetthema (stlbjed ,vraag,
A z of aanvoerder); b. het antwoord (vergezeller of comes); c.de weder- oftegenslag
(toon-stem-en tjdorde van hetthema envan

ljke nakomelingen, volgeus het regt van
eerstzeboorte, in den stand der rjksvorstën
opgenomen,maar hj onderwierp zioh in 1805
aan het oppergezag der kroon van Bejeren.

FUGGER- FULLENIUS.
Dit geslachtheefl zich eeuwen lang onderscheiden door grooten ri.jkdom.Toen KarelF
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Franken''.Hj werd in 1007 bisschop van

Chartres, en Overleed den llden April 10P9,

te Augsburg denrjksdagbjwoonde,logeerde rEpistolae, hym ni?Ferm ones etc.''nalatende.
hj er in hetprachtighuisvan Anlonie.
F%:- FulKurieten ,zie Bliksembuoen.

1er aan deW jnmarkt,entoen dezeOverleed, Fulda,eenestad in hetPruissischedistrict
llet hj enkel aan geld zes millioen y'ouden Cassel,was voorheen de hoofdstad eenerprokroonen na.Devorsten,vooralzulkedlegeld vincie van het keurvorstendom Hessen. Zj
noodig hadden, verhoogden door hunne gun- li
rt in het bekoorljk dal derFulda en telt
sten den luister ven hetstamhuis,en de Fzw- rulm 10000 inwoners.M en heefter 7 pleinen,
gers bejverden zich Om Op het gebied van een praehtigen d0m met het graf van den
kunst en wetenschap zoo veelgoeds tebevor- heil
igen lonj
faoilgs,eenstandbeeldvan dezen
deren a1sdoorde krachtvan hetgeldgeschie- door Hensehelnabj hetvoormalig bisschoppeden kon.O0k aan weldadige inrigtingen leg- ljlk paleis en eene aanzienljke bibliotheek.
den zjjveel ten koste,en thans n0g vindt Totde inriqtingen van onderwjsbehooren er
men te Augsburg de yFuggerei'' eene verzam eling van 108 w onlngen, door leden van
dat geslacht ten behoeve van geringe burgers
gebouw d.

een gymnaslum ,een R.Katholiek sem inarium ,

eene kweekschool voor onderwjzers en een
paar scholen van middelbaar olderwtjs.Onderscheidenefabrieken- vooraleeneberoemde

Fûhrich (Joseph von),een verdiensteljk fabriek van muziekinstrumenten brengen er

historieschilder,geboren te Kratzau in Bohe- w elvaart.H et bisdom Fulda is door de stich-

men den 9den Februarj 1800, Ontving zjne ting eener abtdj door Bonjf
,cci'
lf.
M (744) Ontopleiding als kunstenaar te Praag en vertrok staan.Hieraantochwasweldraeenebloejende

vervolgens,OndersteunddoorgraafClam-Gallas school verbonden, waar de beroem de H rabaen prlns aYetternleh,naar Rome,waar hj zl'
M.
sM allr'
asOnderwjsgaf.DeabtenvanFulda
m et een aantalD uitsche schilders de Rom an- waren steedsin groot aanzien bj deregéring
tische school stichtte en met sommige van en bekleedden aanzienljkewaardigheden,zO0-

hen deel nam aan de versiering der Villa- dat Fulda in 1752 t0t een bisdom verheven,

Massimi,waarhjtafereelenuithetleven van maarook Federin 1803 opgeheven werd.
Fullenlus. Onder dezen naam vermelden
T- penseelde.In 1830 keerdehj terngnaar
Praag,doch ging in 1834 naarW eenen,waar wj:
IIIJ6PI,
9, een Nederlandsch
llj eerstalscustosvanhetmuspum vanschil- Bernhardns F'
derjen en latera1sprofessoraan deAtt
adêmie godgeleerde. Hj was afkomstig uit W estfavan beeldende kunsten geplaatst werd. Van len, werd in 1593 predikant te Leeuw arden
zljne merllwaardigste doeken vermelden wtj: en vervolgens lid van de Synode te Franeker.
DTafereelen uitfle geschiedenisvanBohem en'' Hj wasberoemd Om zjnegeleerdheiden zag
edenisderheilige Genoveva''zich in 1628 gekozen tot revisor der nieuwe
,,De geschi
DDe zegepm al van Christus'';- voorts ver- Bjbelvertaling.Hj Overleed in 1636.
lr/ldzkïsf.
s, een zoon vall den
vaardigdeht
J14 fresco-schilderjenindeSt.J0- Bernaed'us F'

hanneskerk te'
W eenen, eneindeljkzjne voorgaande.Hj werd geboren den zlstenMei

prachtige versiering der lterk in de voorstad

1602. studeerde te Franeker onder Adriaan

6/1 .&en werd er den 18den D ecember 1529
Lerchenfeldaldaarjhetgeheeliseen tafereel J.f'
van de geschiedenls der Openbaring,terwjl de opvolger van den hoogleeraar Amama.Tn
hetvoorportaalaan de scheppingsgeschiedenis, 1636 werd hj t0t den leerstoel van Meli'
t
u

de beide zjschepen aan hetOude Testament, geroepen, en hj bekleedde dien t0taan zjn
en het hpofkl-en dwarsschip met den koepel Overljden op den 27sten Januarj 1657.Zjne
enz. aan den persoon,het leven en de daden echtgenoote Ebel A '
ïz/cizzzltz ran W ïz?cbozltv.g
van Cl
tristlts gewjd zjjn. Na het voltoojen w as eene zusterder m oeder van den beroemvan dezen arbeid (1861) werd hj door den den Menno rlzz Coehoorn,- hijzelfbehoAde
Keizer t0t ridder benoemd. Later schilderde

tot de leelqneesters van laatsfgenoemde.llj

t zeer w einig in het licht gegeven,hj in het Benedittjner klooster te Raigern heef'
in Moravië twee qrf
lote altaarstukken, den niet andersdan eene soratio funebris in obidood van den heillgen Benedietus, benevens tum Georgii Pasoris (1638)'',- en eene uitde legende derheilige Soltolâstieavoorstellend. gave van mloannis Drusiicommentaria ad 1iInzonderheid heei'
t hj zich beroemd gemaakt brum Coheleth,Salomonis etJobi.''
door een m issale met miniaturen,in 1868 na

Bernardns Fz///z?ï'
lf.ç, een zoon van den

locjarigen arbeid voltooid, en doorden Kei- voorgaande. Hj was geboren te Franeker
zervan Oostenrjk aan den Paustengeschenke den 16den Maart 1640,werd er in 1656 stugegeven.In 1870bragthj een ac'
httalteeke- dentin del
'egten,maa'
rlerdezichvooralt0eop
ningen? (1e geschiedenis van den overloren de w iskunde onderdeleidlngvandenvermaarZoon''behelzende? op de tentoonstelling?als- den Gravius(deG1*
Jl).Nadathjt0tschopcnen
medede voortreffeljkestukken zDeSage''en daarna t0tburgemeester zjnergeboortepl
aats
De profecj''
. A1 die kunstgewrochten zjn benoemd was,in 1674 den graad van doctor
Op meesterljkewjzemetpotloodvervaardigd. in deregtenverworven en vervolyensteDantFulbert, een uitstekend geleerde,waar- zig den lzitstekenden sterrekundlge H ereli'
tts
schjnljk uit Italië atkomstig en een kwee- bezochthad, zag:hj zich in 1684 geroepen
keling van den beroemden Gerbertte Rheims, t0t den leerstoelvan zjn vermelden leermeeopende in 990 eene schpolteChartres.Zjne ster in!de wiskunde.Hj tolde J@n TIGllezzl
tjdgenooten noemden hem den psôcrates der I'
riso onder zjne leerlingen,was een vriend
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van Câristiaan '
el,.#:l,
:, en overleed den bespeurt men reeds deneiging derschrjfster

11dO Junj 1107. Slechts weinig heeftvan
hem het licht gezien:hj schreefeen yBrief
pver de vindingevanoostenW estvanLleuwe
W illemz.Graef,enz.(1689)'',- enbezorgde,
volgens uitersten wi1 van den auteur, met
den hoogleeraar de Ftll#.er eene uitgave van
Christiani Hugenii opuscula posthuma etc.

(1703)''
. Het is echter bekend, dat hj vele
handschriften nagelaten heeft.

Fullef (Sarah Margaret),eenemerkwaar-

dige Amerikaansche vrouw , werd geborcn
den 23sten Mei1810 te Cambridgeportin den
staat Massachusetts.Haar vader,lid van het

Congrèsykochteenstuk landbj Boston,hetwelk hj zelf bearbeidde, en gaf aan zjne
dochter eene opvoeding als aan 00n Z00n.
Reeds op haar 8stejaar moest zj dageljks
Latjnsche verzen schrjven,en hetliefstbeoefende zj de wjsbegeerte?de geschiedenis

t0t de R. Katholieke godsdienst:welke zj
in 1851 omhelsde. In rluady Blrd (1853)''
leverde zj het tafereelvan haren strjd over
de godsdieust en wjddevervolgensharepen
aan t
le verheerljking van het R.K atholicismus.Z1jschreefnameljk:pluifeot'St.-Frances
Of Rome (1851)'' - p'
lAhecountessofBonneva1 (1857)' - pRose Leblanc (1860)'',)Laurentia,a'tale ofJapan (1861)'',- pT0
stranye to be tnle (1864):' - alsmede de
geschledkundigeromans:rconstanceSherwood
(1865)'' en MA stormy life (1867)9'.Later
verschenen:rllespersOftheholysouls(1868)'',
en pMrsGerald'sniece(1869)''.
Fulton (R0bert), z00 niet de uitvinder,

dan toch de pradische schepper van het

s
toomschip, reboren in 1765teLittle-Britain
in het Amerlkaansche graafsehap Lancaster

in Pensylvanië,toonde xeeds vroeg een ongeen de aesthetiek.Ondtlrzulke omstandigheden meenenaanlegvoorhetteekenen.Opzjnlide
ontwikkeldt)zich haa'rkarakterop eeneeigen- Jaar vestigde hj zich a1s portretschilder te
aardigewjze.Nadendoodhaarsvadersvpor- Philadelphia en had weldra geld genoeg verzag zj door het geven van lessen in de be- diend om eene kleine hoeve te koopen.V0or
hoeften van hetgezin,enstichtteinNovember zjne verdere ont
wikkeling beyafhj zich in
1839 te Boston eene damesvereeniging,waar 1786 naar zjn landgenootBenlamin W estte

zj voorlezingen hield en doorharen stouten Londen, waar hj zich in het schilderen
toon de algemeene verbazing wekte.Op uit- oefende.Toen hj echter na verloop van 2
noodiging van Horace Greely,redacteur der Jaar begreep, dathj op dit gebied nimmer
Tribune'',ging zj in 1844 naarNew-York , iets buitengewoons leveren zou basloothjj
n den hertog van Writf
?zhlfer en
waar zjin genoemd dagblad eenereeksvan op raad va'
.gez
artikelen plaatste,welke onder den titelrPa- lord Dtankope,zie'h Op de werktuigkunde t0e
person literatureandart(1846)''gezamenljk te leggen.Te Birmingham kwam hj in kente Londen in het licht verschenen zjn. In nis met James Wlfftdie door de uitvinding
haar boek rW oman in the nineteenth century van het stoomwerktuig roem had verworven.
(1850)''verkondigde zj hare we1watover- Omstreeks dien tjd (1796) spoordeBarlow,
taansche Uniej
spannen denkbeelden omtrent den aard en de later gezant derNoord-Ameril
bestemming der vrouw.In 1846 gingzj naar hem 3an : 0m zich naar Parjs te begeven
Engeland, om er kennis te maken m et Cae. en aldaar een panorama ten toon te stellen,
%le.Vandaar vertrok zj naar Parjs, YPaar w aardoor hj, behalve geld,de gelegenheid
zjvriendschappeljkebetrekkingenaanknoopte verkrjgen z0u, om er zjne werktuigkunmet madame Duderant, en vervolyens naar dige studiën voort te zetten.Genoemde .Barltalië, waar zj teRomeden markles Ossoli low bragthem in Frankrjkshoofdstad in beaantrof,met wien zj in hethuweljk trad.Zj trekking met invloedrjke personen en uitstenam deel aan de staatkundige gebeurtenissen kende ingenieurs,en uitdien tjd dagteekenen
van dien tjd en betreurdeden va1derRomein- onderscheidene uitvindingen van I'
ulton,, bjv.
sche Républiek,en toen haar echtgenootver- die van een molen 0nlmarmer te snjden en
epoljsten,- vaneenonderzeeschvaartuig,
bannen werd,vertrok zjin Junj1850met'lem t
enharenzuigelingnaarhaarvaderland,hetGelk - envaneentorpedo.Dekroonzjnergeniale
zj echternletbereikte,daarhetschipmetman toepassingen echter is die van hetstoomschip.
enmuisverging ineenvreeseljkenorkaan,die Zjne eerste proefnemingen Op deSeine vonden 16denJulj 1850 op dekustvan Amerïka den weinig bjval, daar zj niet bjzonder
woedde.Zj was niet schoon, maar zeerin- slaayden.Napoleon verwierp de geheele uitnemend,en wegenshare buitengewonegaven, vindlng als eene hersenschim ,en noemdeden
haardegeljk karakteren haartreuriguiteinde uitvinder een kw akzalver.Hierdoorgekrenkt,
eene zeer merkwaardige vrouw. Hare nMe- keerde F'
tlton in 1806 naar zjn vaderland
moirs'' zjn door Emerson en Cltannin.
q in terug,waar hj, door den kanselier Liriny
1852
inler
3tde
elen uitgegeven.
dfoa m et geld ondersteund,methulp van den
Ful
on
tcn te New-Arork het
(Georgina Charlotta, lady), scheepsbouw meester Bro'
eene Engelsche romanschrjfster, de dochter eerste stoomschip, Clermont genaamd, in
van den eersten en de zuster van den tegen- Augustus 1807 van stapel liet loopen.Zjne
woordigen graaf Grandlle,werd geboren den uitvinding stond deproet'door,enhjontving
13den September 1812 en tra'
d op zl-iarigen octrooivooreene stoombootvaaxt op de voor-

leefttjd in hethuweljkmetkapitelnFuilerton, naam ste rivieren van Amerika, - 'tgeen

een Iersch grondbezitter.In 1844 gafzjharen door sommige Staten verw orpen werd, zoorom an rEllen M iddleton''in hetlidlt,in 1847 dathj zich in langdurige en kostbareprogevolgd door rGrantley M anor''.Beide gaven cèssen zag gew ikkeld. A1s getuige voor de
getuigenis van hare talenten)enin denlaatsten regtbank geroepen, vatte hj gedurende den
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ovedogt over de Hudson eene hevige koude, doel, Om hierdoor Capua te ontzetten,en de
en overleed aan de gevolgen daarvan in zeer Senaat riep F'
lfleï'lu derwaarts. Deze echter
benarde omstandigheden op den 24stenFebru- had reeds van den aftogt van Hannibal gearj 1815,meerdan '/xmillioenguldenschuld bruik gemaakt, Om de stad t0t de overgave
achterlatende. Gedurende den laatsten tjd te dwingen, en zeer hard was het vonnis,

van zjn leven zoehthj stoom bjool
-logsehe- dathj overdeatkalligeCampaniërsuitsprak.
pen te bezigen, en hetCongrès,metEnge- 00k in hetvolgendejaar behield hj het0pland in Oorlogjdeed volgens zjn plan een perbevel in Campanië en werd vervolgenst0t
oorlogstèegatbouwen,datechter eerstnaden
vrede in gereedheid was.om de verdiensten
van dit genie te huldigen, sohonk het

dictator benoemd. Inmiddels koos m en hem

vool
,devierdemaa'
lt0tconsulenhjwerdbelastm et hetkommando over hetleger in Lu-

Congrès aan zjne kinderen eene som van canië en Brtlttium.ook in de beide volgende
5000 dollars metde rente sedert 1815,en in jaren (208en 207.
)behield hj dienpost,doch
1846noy'eenseenes0m van 76300 dollars. omtrentzjne verdere lotgevallen bezitten wj
gee
ne
ber
i
gt
en.
Fulvla.Onder dezen naam vermelden wj:
Iklria:eeueaanzienljke Romeinschevrouw
QuintusF'
IIJd'
II.
S,den oudsten zoon van den
en de beminde van Qlbintus Czfrly.Zj ver- voorgaande.Htjmaakte zieh beroemd doorde
nam van dezen de zam enzw ering van Catilina Overwinningen, die hj in 181 en 180 vôör
en deelde ze mede aan C'
Ieero.
Chr.alspraetorin Spanje behaalde.Hj OntF'
dfîtlitz, eene der m eest-beruchte vrouwen

nam aan deCeltiberiërsdestadUrbicua,en 0n-

in de Romeillsche geschiedenis.Zj was de derwierp na eene tweedezegepraalhetgrootste

dochter van M .F'
IfJtIC'II.S Bombalio en 3-maal gedeelte des lands,zoodatdeSenaathetbesluit
gehuwd, - de eerste maalmet Clodi'
us,aan nam om daarvoor een danlttbest in te stellen.

wienzjeenedochterschonk,Claudiagenaamd, Bj zjn terugkeer werdhj doordevjanden

later de echtgenoote van J'uli'tts Otzddtzr, de in cenebergkloofoverrompeld,maarbehaalde
tweedem aalmet Cug'io,die in den Afrikaan- niettemin de overwinning. Te Rome koos
schen 0orlog Om het leven kwam ,- en de m en llem t0tpontifex maxim us,maar tevens

derde maalmet M arc'
us Hs/t
?Aliv,
9.Zj bezat met zjn broeder 0. Afamlius dci#iz
lfz,
s t0t
eene verregaande eer- en heerschzueht en consulvoorhetJaar 179.Nu eerstvierdehj
m engde zich, met een zwaard gewapend, zjn triomt'en trok daarna telzstrjdetegen
onder de krjgsknechten.Alseene onverzoen- de Liguriërs,welkehj overwon,zoodathem
ljkevjandin van Geeromishandeldezjdiens een tweede triomf werd toegekend. In 1;4
afkehouwen hoofd? hetwelk haar wastoege- was hj als eensor in de treurige noodzakezonden door haren gemaal.Zj vooralwas de ljkheid, Om zjn eigen broeder uit den Seoorzaak van den Perusinisehen O0rlog,door- naat te verwjderen.Bj hetberigt,datvan
dien zj L. Hwfpzzs'
l
f.
s,haren zwager,tegen ztjne beidezonen,diein Illyrië dienden,de
Octarian'
as ophitste, en zj gedroeg zieh in éên dood en de ander doodzlek was,maakte
dien strjd a1s een veldheer.Toen zj echter hj door ophanging een einde aan zjn leven.
denederlaag leed,nam zj dewjk uitItalië
M ame'
tsF'
l
flrïsf.
sFlaeous,eenjverigaanhansin
en overleed te Sicyon in hetjaar40 na Chr. ger der Grqeehen.Nadat Tiberius Grccc/zx.
Fulviusisde naam van een beroemdPle- 133 vöör Chr.dool'toedoen van departj der
ulrius zich in
bejisch geslacht te Rome.'
W elligt was het Optimaten gevallen was:zag F'
afkomstig uit Tusculum en verdeeld in verschillende fam iliën,van welke die der Cttrri
en Paetini, Centimali,Fîtzccï en Nobilioresde
voornaam ste waren. Van de merkw aardigste

diens plaats benoemd t0ttriumvir agris divi-

dlzndis,terwi
:
jlde tegenstand deraanzienljken nog altjd de verdeeling der landerjen
verhinderde.De plotseljke dood van den jonleden van ditgeslaehtnoemen wj:
geren k
%ei
pioal.
//iccp'
l
:.
swerd voortsdoorvelen
Q'
l
tlntlts F'
l
flri'
l
f.
s Flaee'
l
ts, die zich voûral toegeschreven aan I'ttlrins en zjne ambtgeonderscheidde in den tw eeden Punischen 001.- nooten C%)'ws Gracchms en Papirius Carbo.
log. Hj was consul in de Jaren 237 en 224 Toen I%lri%(8 doorden invloed des volks het
vO
'ör Chr.en telkens moest hj strjden tegen consulaat verkregen had, deed hj het voorde Galliërs. In 231 zag hj zieh t0t censor stel, om hetRomeinsche burgerregtaan alle
en in 216 tot pontifex maxim us benoem d.Tn
215 w as hem alspraetorurbanusnietalleen

bondgenooten te verleenen, ten einde deze
voor de akkerw et te winnen. Latel'was de
de bewaking der stad,maar ook der nabjge- vernieuwing van dit voorstel de oorzaak van

leqene kusten met die van heteiland Sardi- den Bondgenooten-oorlog, terwtjlhet alstoen
nie opgedragen.Datambtbekleedde hj ook den Senaatn0g geltlkte,het wetsontwerp op
in het volgende jaar, en werd in 212 ten den achtergrond te schtliven,door den voor-

derden male t0t constllverkozen.In die be- steller methulptroepen naar Massilia te zentrekking streed hj voorspoedig in Campanië den.F'ttlvi'ltsoverwon de Galliërs en Liguriërs
tegen Hanno en belegerde metzjn ambtge- en keerde met een triomfnaar Rome terug.

nootAppi'
tbs Olc>#Q,
$destad Cayua.Daardit TOen in 121deburgeroorloquitbarsttetusschen
beleg lang dutlrde, werden belde, ook na de optimaten en de partj van Graeeltus,en
den afloop van hun ambtstjd,bjvoortduring eerstgenoemdenzichinhet(
layitoolnestelden,

m et hetbevelhebbersehap belast,Onder vnor- bezette I'
'
tlri'
us den Aventjnschen heuvel,

waarde, dat zj Capua nietmûgten verlaten doeh bezweek in den strjd en werd op de
voordat zj het veroverd hadden.Intusschen vlugt gedood, een l0t, dat oOk aan 0.

wendde zich Ifannibal naar Rome, met het Gracclt'us en 3000 medestanders te beurt viel.
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FUMARIA- FUNCHAL.

Fum aria L.,zie Duivenkervel.
ontstaat door hetsmelten van zuren appelzuFum ariaceën is de naam eener planten- ren ammoniak.
faniilie, welke sappige kruiden bevat met de
Fum arolen zjn damp- of gasbronnen,
volgende kenmerken:De wortelisnietzelden nameljk Openingen in den harden lavabodem

knolvormig,- de bladeren zjn afwisselend
geplaatst,dubbel-ofdrievoudig gevind,somtjds o0k ingesneden en rankvormig!zonder
gteunbladen,- debloementweeslachtlq,Onre-

gelmatig,doorgaans t0ttrossen vereenlgdtdekelk z-bladig,klein,eenigzinsgekleurd,afvallend,zelden verw elkend,- debloemkroon
is 4-bladig, en de beide buitenste bloembla-

der vuurspuwende bergen,waaruitdampen of

gassen oprjzen. Zj geven gettligenis van de

voortdurendeonderaardsche werkzaamheid der

vulcanische krachten.Doorgaans: zooals bj
den Vestlvius,den Etna en de Plek van TeneriFe, zjn die dampen niets anders dan
waterdamp,zoodatmen door eene doelmatige

inrigting eene fumarole in de Solfatara bj
den - somtjdséênvandeze- zjnmetsporen Puzzuoli dwingt? Om eene aluin-en zwavelvoorzien, terwjldebeidebinnenste aan den fabriek aldaar dageljks van eene groote hoet0p eenigzinseeltig,en gekleurdzjn;zjOm- veelheid water te voorziel
z.Somtjds echter

Feven de helmknoppen en den stempel,en bevatten de fumarolen kleine hoeveelheden

ln de spoor is een honigkliertje,- de 6 zwavel,zw avelig zuur.zwavelzuur,zoutzuur,
meeldraden zjn tot2bundelszamengegroeid, salmiak,keukenzout,jzer-en koperchloride.
welke vöôr de buitenstebloembladenstaan:het vruchtbeginsel is éénhokkig en veelelïg,
de stamper enkelvoudig en draadvormig,
de stempel z-lobbig
en de vrucht eene
nietopenspringende één- of z-zadige nootof
eene z-kleppige,veelzadige haauw. De helft
der soorten dezer familie behoort te huis in
het midden en in het noorden van Azië.

-

koolzuur,stikstof,zuurstofen boorzuur.H ier
en daar heeft men fabrieken aangelegd, om
somm ige van die zelfstandigheden uit de fumarolen te w innen.

Fum i, een Italiaansch woordj hetwelk
rookroortbrenyselen aanduidt, is de naam die
gegeven w ordt aan eene eigenaardige soort
van teekeningtm , door D uitsche kunstenaars

Europa bezit daarvan '/vde en Afrika,als- te Rome schertsenderwijze uitgevonden. Na
mede Noord-Amerika t/vde, terwjlzj in de bjeenrestaurateurgegeten tehebben,hielden
keerkringslanden geheelen alontbreken.Op

het zuideljk halfrond vindt men er aan de
Kaay.In 0ns Vaderland ishetgeslachtFvmar%a bekend onderden naam van D'aivenkerrel;hetbevater2 soorten:deF.(
flânalisL.
en F.mnralis ,
% o3&r.Bjna allebevatteneens
bittere extractiefstof(fumarine),verbondenmet
plantensljm en zouten.
Fum aria-zuur (fumarzuur)vindtmen in

Ikmarla p'cizdlli,
s,Corydalisù'?xllo.stx,Glauliltm
lutenm en vele andere gewassen,en men verkrjgthetdoorhetdoorkokeninwaterrewonnenen6eflltreerdplantensa; metloodsulkerte

zj de onderzjde van het ledige bord boven
de lamp,om hette berooken,waarna zj er
m et tandenstokers allerlei carricaturen enz.
op schilderden.Vooralkan men op deze wjze
aardige maanlichten verkrjgen.M en ging nu
verder en maakte afdrukken van zulk eene

plaatdoorereen metwjn bevochtigd papier
op te leggen,ditm et de servet te dekken en

deze met den lepel te bestrjken.0p deze
wjzekreeg men eenafdruk,dieopeenaqut
ètinta geleek enJltmogenoemdwerd.Meerdan

één atiruk kon m en nietbekomen.Hetbord
werd niet overal even sterk bew almdtmaa'r
doen neerslaan en den neerslag metzwavel- hetm eest Op die plekken,welke dedonkerste
w aterstofteontleden.Uit degefltreerdevloei- schaduwen vereischten. D e luchten werdtn
stof kan men het fumaria-zuur in zuiveren wolkachtig door hetroet,terwtjlmen voorts
toestand bekomen.Ook ontstaathet,wanneer stiften gebruikte van verschillende dikte.De

men appelzuur in een retortbj eene tempe- schilder Gal% heeft fraaje fumivervaardigd

ratuur van ruim 150OC. zoolang verwarmt, en zelfs in 1845 op detentoonstelling gebragt
totdat geene dampen zich m eer ontwikkelen, te Milaan.
waarna men hetachtervolyendsdoorkristal- Funchal is de hoofdstad eener evenzoo
lisatie zuivert. Het fumarla-zuur vormt ge- genoem de provincie van Portugal of lievcr

streeptezuilen,diebj2000C.sublimêren,maar van de West-Afrikaanscheeilandengroep Mazich daarbj gedeelteljk in maleïneztlur-anhy- deira en Porto-santo.Zj ligtaan dezuldkust
driet en waterontbinden.- Hetfumaria-zuur van Madeira,aan de Opene,onveilige baaivan
lost op in 200 deelen koud water,en zeer Fundlal, diet tusscheh Punta da Cruz en

remakkeljk in alkoholenaether.Hetkristal- Garalao,doorschilderachtigebergenterhoogte
hseert bj afkoeling onveranderd uitkol
tend van 1200 Ned. el omgeven en aan zee door
salpeterzuur.Bjgistinggaatfumaria-zuxekalk 4 forten beveiliyd is.Op denachtergrondverin barnsteenzuren kalk over.Salpeterzuurzil- hef
tde stad zlch amphitheaters-qewjze,en
veroxyde, in 200000 deelen water opgelost, hare villa's en huizen verrjzen elndeljk t0t

geeftmetfumaria-zuurn0geenneêrslag.Zouten eene hopgte van 600 Ned.e1,zich methare
van fumaria-zunx verkrjgt men dpor het te witte muren half versehuilend in het bevallig
koken met azjnzure zouten. Fwmaria-zure groen der tropische gewassen.Hetinwendige
aethylaetker is eene aangename,naarvruchten der stad valt echter den bezoeker nietm ede;
riekende vloeistof,welke men verknlgt door er zjn naauwe straten,en men zieterkleine
eene m etzoutzuurverzadigdealkoholische op- huizen, die met gerolde steentles bepleisterd
lossing van fumaria-zuur te destilléren. M et zjn.Er is geen enkel merkwaardig gebouw.
ammoniak geeft deze aether na eenigen tjd Langs de kust vindt men 2 metboomen be-

blaaYesvanfnmaAa-amoe,- ènjkmaria-ùnide plante wandelplaatsen (praças),- voortszjn
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kw artier van den hertog ran '< dlll.gft?l en

naar Londen wjdde hj zich aan dewetenschap, en overleed den 7den Augustus 1828.
Zjn belangrjkstwerk is:rGemëlde ausdem
ZeitalterderKreuzziige (1820- 1824,4dln)''
,
terwjlna zjn d00dzjnepErinnerung'
en aus
dem Feldzige des Sschsischen Corps unter
land, in grooten getale derwaarts trekken. dem General Reynier 1812 (1829)''in het
Funchal is de voornaamste koopstad - be- licht verschenen.
Johann FzW tfrcc/z I'nnck, een staatkundig
paaldeljk in wjn - der eilandengroep en
tevens de aanlegplaats t)n het steenkolensta- schrjver.Hj werdgeborelzteFrankfortaan
tion voor Engelsehe stoom booten, die naar de Main den loden Febrt
larj 1810,sttldeerde
lndië varen.M en telt erOngeveer25000inwo- te Jena en te H eidelberg in degodgeleerdheid,
ners.Zj is de zetelvan den gouverneur en en werd predikantbj de Nederlandsehe gevan den bisschop der Madeira-groep, bezit m eente te Frankfort, maar verloor deze beonderscheideneR.KatholiekeeneeneEngelsch- trekking door zjnebrochure:rDasKalldidaProtestanschekerk,3 nonnenkloostersenz.In tenwezen in Franktbrt a.A1.1775 und 1830
eene van deze w orden door de nonnen prach- (1830):'.Daarnawtjddehtjzil!haanletterkuntige bloem en van vederen vervaardigd:welke digen arbeid en gaf alleen Of met Freieisen
bj de vreelndebezoekersveelaftrekvinden. en Sauerweineen aantalstaatkl
lndige tjd-en
Het smalle strand bj de baaivan Funchal vltlgschxiften in het licht,zooals pEulenspiekan alleen bj stilwedert0tlandingsplaatsdie- gel'')DDiedeutscheVolkshalle''1PDieFackel''1
nen, - bj woelig water komtmen bj de Scherz undErnst'' Zeitspiegel'',enz.waarin
forten PotinhaenIlheo (deLoo-rots)aanland. hj in verzetkwam tegenhetgezagdervorsten,
Drinkw ater, versch vleesch , groenten en ve- zoodat,hjin 1832t0t4wekengevangenisverlerleivruchten zjn erinOvervloedtebekomen. oordeeld werd.Kort daarna bevond hj zich
Funck.Onderdezen naam vermelden wj : weder in hechtenis,werd den 3den April1833
Karl TIGJA:J- Ferdinand von Fzfsck, een bj debestormingderlzoofdwaclztbevrjd,maar
Duitsch geschiedschrjver. Hj werd geboren keerdevrjwillig naardenkerkerterug,en werd
te 'W olfenbuttel den 13den December 1761, den Q3sten van laatstgemolde maand ,,'îvegelzs
ontving zjne opleiding aan hetCarolinum te schennis der eer door pasltwillell'' maar m et
Brunswjk, werd in 1712 geplaatst a1s luite- behoud der eer, t0t 8 maarnden gevangenis
nant bj de Saksische garde,voorts t0t adJu- verwezen.Hj heeftvan dil
?zaak verslag gedant bevorderd, maar nam in 1785 zjn ont- Feven in zjnebrochure runtersuohllngssache
slag: om zich aan letterkundigen arbeid te ln Betreff der Fackel (1833),,. xa ha h:4.
wjden.Aanvankeljkschreefhjeenigeartikels krjgen zjner vrjheid hield hj drukbezochte
in de rAllgemeine Literattlrzeitung'',maar op voorl
ezingenoverdeyese,
hiedenisvanDuitschzjne reizen verzamelde hj stofvooreenige land, en toen hj dle op hoog bevel moest
geschiedwerken, waarna zjne rGeschichte staken,gafhj zeuitollderdentitel:mGemeinKaizer Friedrich's 11 (1792)'' zonder naam faszlicher Uberblick deriltestendeutsehen Geverscheen.In 1791 had hj wederdienstge- schichte''.Beschuldigd van deelncmilag aan de
nomena1sritmeesterbjeenregimenthussaren. redactie van het j,Batlel-n-K ollversations-LexiTerwjlhj in Thiirillgen in garnizoen lag, kon'' en aan den rM:nnerbllnd'' werd hj
schreef hj eene rGesehichte Sachsens'',doch wederom in de gevangellis geworpen en na
het handschrift werd bj een brand te Kölleda een zlarig onderzoek tot 5 Jaren gevangeniseene prooider vlammen.Na zjn terugkeerin straf veroordeeld, wclke dool- het Hof van
Saksen was hj medewerker in de ,H0ren'' appèl te Liibeek tOt 3 w erden verminderd,
en knoopte betrekkingen aan m et Soltiller en welke hj op den Hardenberg btJMainz c
l()orGöilte.Tn1801t0tmajoorbevorderd,werdh!jin bragt. Met i
jver legde hj in den kerker zich
denslag btjJenagewondengevangengenomen, t0e op de nieuwe talen en gaftevens onderen door Napoleon af
kevaardigd,om den vrede wjs aan zjne medegevangenen, en toen hj
met den Keurvorst van Saksen t0t stand te Op vrje voeten gesteld was, hield hj zich
brengen. Hierna werd hj t0t kolonelen ver- bezig met letterkundigen arbeid.Bj de vplksvolgenstotadjudant-generaalbenoemd en ver- beweging van 1848 washj minderwerkzaam ,
gezelde den Koning van Saksen in 1807 naar dan men van hem verwacht had,en hj legde
MTarschau en in 1808 naar het Congrès te zich toe op hetSpaansch.Zjn bestewerk is
Ertkrt.N0g vöör het uitbarstelz van den 001-- getiteld:pluudwig derFrom me,gesehichteder
l0g werd hj generaal-majooren in 1810 lui- Atliösung desgroszen Frankenreichs(1832)''.
tenant-generaal, en was in 1812 bevelhebber Belangrjk is voorts zjn geschrift:yBeitrag
van eenedivisiekavallerie.In 1813mocsthj zur geheimen Gostshitshte d0r französischen
wegenstegenhem gerezenverdenkingenafstand Revolution (1843)''.
doen van zjn kommando en kwam Op wacht- Functie (Eene)- eigenljkeenererrigting,
geld.Daar htJna den volkerenslag bj Leipzig eene 'trerkzaamheid - is in de w iskunde eene
weirerde onderhet opperbevel vau Rusland afhankelf
jke reranderlqke a
t
/'
rpo/kï#.W anneer
te dlenen,Ontvinghjzjn ontslag,maarwerd in de vergeljkingy = Az'+ Bz + C deletters
in 1815 op wachtgeld weder als luitenant- A , B, C bepaalde (constante) getalswaarden
generaal bj de kavallerie erkend.Na zijn voorstellen,terwjlmen aan z eene willekeu-

fxaajetuinen.Deze,alsmededetalrjke wjnbergen, worden in hett
lroogeJaargetjde Op
eene kunstln>tige wjze besproeid.W egens
het zachten geljkmatig klimaatwordtFunchalsterk aanbevolen alsverbljfplaatsvoor
borstljders,die trouwens,vooral uit Enge-

terugkeer van eene zending naarhethooid- rige w aarde kan geven, dan verandert m et
v1I.
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de waarde van u. tevens die van y, als noemen wj Assens,MiddelfahrtaandeKleine
Jwnetie ran z.Dit wordt aangeduid doorde Belt, Kjertminde aan de zuidpunt van het
lettersF,j'
ng?enz.,zoodatmen inhetgege- schiereiland Hindsholm met 51 sehepen en

ven gevalschrjven kan y = F @))nameljlt eene bloejende visscherj, Svendborg met
eene goede haven,96 schepen en veelreederj
wjze afhankeljk van z. Geeft men aan .
r e11scheepsbouw? de vesting Nyborg aan de
'

y is eene functie van .
'r,ofisOpeenebepaalde

bepaalde w aarden, b. v. a ot'b, dan wordt Groote Belt met eene uitmuntende haven en
natuurljky voor datgeval= F (a)OfF (b). 85 schepen, en Faaborg aan de Kleine Belt
M en heeftalyebraiseltefunctiën,alsde veran- met86 schepen.
Fûnfkirchen, in hetHongaarsch Pêcs,
derljke grootheid slechts door algebraïsche
bew erkingen is aangedaan, en men verdeelt is de hoofdstad van hetHongaarschecomitaat
deze in rationlle en irratlonéle,terwjlmen Baranya en van het evenzoo genoemde bisvoorts gelteele en gebrokene functiën onder- dom. Schoon onregelmatig gebouwd, is zj
scheidt - en transcendente, waarin de ver- eene der fraaiste steden des lands en telt 0nanderljke grootheid bovendien voorkomta1s geveer 20000 inwoners.T0tde merkwaardige

exponent, door eene qoniometrische ljn of gebouwenbehoorterdebisschoppeljkehoofddoor een logarithmus ultgedrukt,alsdiFeren- kerk met rjk versierde marmeren altaren,
tiaal enz. voorkomt,zoodatm en deze splitst
in exponentiale, goniometrische, logarithmische en diferentiaal-functiën.De waarde der
transcendente functiën kan men slechts bepalen door middel van oneindige reeksen of

het bisschoppeljk paleis,het stadhuis, het
gymnasium en hetseminarium.Voortszjner
vele andere fraaje kerken,5 kloosters,0nderscheidene inrigtingen van onderwjs,eene
openbare bibliotheek en een schouwburg.Het

doorherhaaldeworteltrekking.- Exzjn00k m eerendeel derbevolking is ervan Magyaarfunctiën van meer dan ée
'ne veranderljl
te schen stam en houdt zich,behalve met hangrootheid. Hierover verder uit te w eiden is del en njverheid in het algemeen, vooral
onnoodig voor den beoefbnaar der wiskunde, bezig met den wjnbouw ,die in den omtrek
en nutteloos voor ieder ander.
derstad voortreFeljkesoorten levert.
Fundatie,zie Sticl
ttiny.
Fungerus (Johannes),eigenljk J@n .
FbzlFundy-baai (De) is de naam van eene yers,eenN ederlandsch letterkundige envooral
groote baai in den Atlantischen oceaan aan Latjnse'
h dichter,werd geboren te Leeuwarde noordeljke Oostkust van Noord-Amerika? den,studeerde teLeuven en te Keulen,reisde
tusschen de Britsche gewesten Nieuw-schot- doorDuitsehlanden Frankrtjk,werdin 1584
land en Nieuw-Brunswjk.Zj bevateen aan- rector te Bolsward, en in 1592 te Leeuwarta1kleinerebaajen,eenigeeilanden envoo1'
al den. Hi
j Yverd vervolgens geroepen t0t het
vele klippen,die erde scheepvaartgevaarljk bestuurderhoogeschoolte Franeker,en ovem
maken.Zjontvangtdewateren derSt.lohn's- leed aldaar in 1612.Van zjne talrtjke Laen St. Croix-rivier en is merkwaardig door tjnsche geschriften vermelden wj:pDe puede hoogg
te van het vloedwater, dat er we1 rortlm disciplina etreda educatione (1584)''
eens kllmt t0t ongeveer 20 Ned.el boven - psylva carminum etc.(1585)'' - pEtymoden stand van laag w ater.
logicum Latinum etc.(1605)'',- rEtymoloFunen, in hetDeensch .
bhjen,isna See- gicon trilingue,Latinum ,Graecum etHebrailand het grootste der Deensche eilanden en cum (1607,meermalenherdruktl'',- en rDe
door de Groote Belt van Seeland, door de conoagratione m undi''.
Fungi,zie Zwammen.
Kleine Beltvan Jutland en Sleeswjkgescheiden. Het vormt met Langeland, Taasinge
Funke (Kar1LudwigPhilipp),eenDuitsch
(Thorsenge)en ongeveer 20 zeerkleine eilan- natuurkundige,geboren in 1752te Görtzsalke
den de Funensche eilandengroep ofhet stift bj Brandenburg,gafeerstonderwjsaan het
Funen met eene uitgebreidheid van 601/a EJ Philanthropinum te D essau,werd daarna ingeogr.mjlmet(in 1870)ruim 217000 inwo- specteur der Onderwjzerskweekschoolaldaar
ners,waarbj in 1864 hetvroegert0tSlees- en verkreeg in 1804 den titelvan regeringswjk behoorende eiland Arröe (1'/s EE
)geogr. raad.Hi
jJoun
ver
i
jlee
1d
807
Op eenereis naarAltona
. Van z
jne talrjke gemjl) is gevoegd.Funen alleen teltop 55'/a den gden
E5 geogrmjl185000 inwoners.Hetheeftten schriften noemen wj:pNaturgeschichte und
noordoosten de odensé-fjord,ten westen de Technologie fiir Lehrer in Schulen (1790-

Gamborg-fjorden deFöns-endeTybring-vig, 1791,3 d1n,6de uitgave 1812,- eeneschets

en aan de zuid-en westzjdeeenlgeheuvels daaruit 1808,3deuitgavel'',- pNeuesEleter hoogte van ruim 100 Ned el.Voor het mentarbuch zum Privatunterricht (1797overige is de bodem er eFen, vrtlchtbaar 1799,Q dln 2de uitgave 1800)'' - Text zu
en bjzonder vool
'den graanbouw reschikt, BertuchsBilderbuch(1798- 1807)'',- rNeues
terwjlhj besproeid wordtdooreenlgerivie- Realschullexikon (1800- 1805, 5 dlnl'',ren, van w elke de voor pramen bevaarbare Handbuch der Physik (1804,2de uitgavel''
jpNaturgeschichtefiirKinder(1841,10d1
Odensé-Aa de voornaamste is. Voorts wordt - gy
er de gemeenschap bevorderd door het Oden- uitgavel''.
sé-kanaal,en ztjn er eenigevisehrgke meren,
bosschen en boomgaarden.H et is verdeeld in
de arrondissementen of ambten Odensé en
Svendborg.De steden liggen er alle aan zee.
De hoofdstad is Odensé, en van de overige

Funkia Spreng. is de naam van een
plantengeslaeht uit de fam ilie der Liliaceën.
Het onderscheidt zieh door een klokvormig,
eenigzins keelvorm ig, G-deelig bloem dek en
omgebogene aan de basis van hetbloemdek
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vastgehechte meeldraden, en eene 3-hokkige vocht wordt met potasch verzadigd en gede-

zaaddoos.Hetomvatfraaje Japanschebolge- stilleerd totdat i/sde overgehaald is: elz dit
w assen, zooals F. alba A ndr. m et groote,
w itte,lelievorm ige,afhangende?aarvormende,
welriekendebloemen,- en F.eoerulea Andr.
met blaauwe, neêrhangende, aarvormende
bloemen.M en plant deze gew assen in vetten

laatste destilleel'
t men eenige malen over
chloorcaldum totdat het furfurol zich van
het Yvater scheidt. Het furfurolis kleurioos,

vrj qemakkeljk Oplosbaar in water, maar
beter ln alkohol,en heefteen doordringenden

zandgrond,brengt ze op eenevorstvrjeplaats reuk. Haar soorteljk gewigtis 1,16,en zj
door den winter, en voorzietze des zomers kooktbj 1620C.Dehuidwordtdoorhetfur-

overvloedig van zonlichten water.D everm e- furolgeel gekleurd
nigvuldiging geschiedtdoorden wortelenook
M etammoniak geefthett'tlrt-urtll-/zfr-fvrtlz?li#d,
een geelachtig poeder,w elks alkoholische 0pdoor zaad.

Furca (De) is de naam van een steilen lossingmetzwavelwaterstofthi#krfnrolvormt

bergpas in de Lepontische Alpen tusschen en,metverdundkali
loogyekookt,injùrjhrine
den Galenstock en den Mtlttstock, aan de overgaat. D eze laatste krlstalliseert in dunne
westzjde van den St.Gotthal'
d en ontleent naalden en vormtmet ztlren netltrale zotlten.
D0
rro0
zjn naam aan het vork-ofgafelvormig 0p- f
ur0
ft
l
len0
belaO
ng
pme
rjkrking vakz Sienltonse is het
gew orden vûor denjverrjzen dier zjdelings peplaatste toppen.Een

kruis en een steen whzen er degrenzen aan heid.Voegtmen zenameljk bj aniline,dan
tusschen de cantons Uri en '
W allis,- als- ontvangt dezeeene fraaje roodekleur.Later
medetusschen hetRjn-en Rhône-gebied.De ontdekte Persooz, dat de kleurende stof er
Ft
lrca is merkwaardig door de nabjheid van uit afgezonderd kan worden, wanneer men
den Rhône-gletscher, waar die rivier ter bj eene Oplossing van aniline in azjnzuur
hoogte van 1800 Ned.elboven deOppervlakte
der zee ontspringt,alsmede doorhetbergpad

ondergestadig ornroeren eenekoude,oplossing
van ftzrfurol in water voegt. D e vloeistof
hetwelk van Obergestelen(1350Ned.elhoog'l Yvordt dan aanstonds l-o:d,doch vertûûntaan
in het Rhône-dallangs dien gletscher enOver hare oppervlakte eene witte, troebele laag,

den Furca-pas (2600 Ned.elhoog) langsden die bj het omschudden,alsmede bj meerdere
Sidli-Alp naar het Urserenthal (?n naar den toevoeging van ftlrftlroltverdwgnt.Laatmen
grooten weg over den St.Gotthard loopt.Die die vloeistofstil staan,dan is zj weldra ontbergpas is bjna altjd met sneeuw bedekt. kleurd,terwjl zich aan de wanden Van het

Men heeftereen prachtig tlitzigt,en in 1852 vat eene donkere,pekachtige 1à3assa m et e0n
is er een logement gebotlwd. O0k is er in groenen Tveerschjn heett vastgehecht. Deze
lateren tjd een militaire weg aangelegd van bevat de roode kletlrstofin nagënoeg zuiveren
hetSt.Gotthard's klooster naar de Furca.
toestand,welke l'uetgedestillt'erdwatergewasFurcaria Kostel. is de naam van een schen en daarna gedroûgd wordt,waarna zj
plantengeslae,ht uit de tàmilie der M alvaceën. broos en hard is en eene geelachtig-groene
Het Onderscheidt zich doûr een s-spletigen kleur hecft.Zi
j is llagelzoeg onûplosbaar in
kelk met een meestal lo-bladig Omwindsel, water, maar lost gemakkeljk op in alkohol.'
door 5 bloembladen, door een groot aantal DooramlnoniakwordtzjOpgelostenontkleurdj
meeldraden,door een s-spletigen stamper,en maar door azjnztlt
lr verkrjgt zj hare 00rdoor eene s-hokkige, s-kleppige zaaddoos. spronkeljke kleur.ls zj opgelostin g'
econHet om vat een aantal soorten, die alle in centreerd zwavolzuur,dan slaatzjbjtoevoeOost-lndië te huis behooren en zuurachtig ging van water in vlokken naar den bodem.

smakende bladeren dragen) die gedeelteljk Zj verbindtzich niet met bjtmiddelen,maar
alsafkoelendegeneesmiddelen,gedeelteljkals hecht zich zeer goed op wOlen zjde.
groenten gebrulkt w orden.TOt laatstgenoem d
Furiën ,zie W raakyodinnen.
einde dient vooral F . D'uratensis Kostel. De
V1'O1lW 0n in Indië versieren het haar met de

steFure
rvormj
gevruchten van dezeplant.
edpore, ook Famriedpoer en Dalcka-

Furioso , ecn term in de muziek gebrui-

keljk,beteekend woestjrazend:de componist
heeftnzet deze aalzdllidlng nietzoo zeer eene
Overmatig snelle,dan wf?leene w oeste,ruwe
voordragt van deeompositieOphetoog.Eigenaardige htllpmiddelen 0141 dit lkaraktex in de
compositïe uittedrukkenzju,vleemde,harde
lltodulatiën,aanhotldelldedissonallten,stbrzati,
Onverwachte, plotseling aangewende forti,
kthromatische eenstemmige bew egingen,enz.

Dqjelal
poergenaamd?isdehoofdstad vaneen
evenzoo genoemd dlstrict,hetwelk op 97 En
geogr. mjl bjna een millioen inwonerstelt
en tot het Britsch-Tndisehe presidentschap
Calcutta behoort. Zj bestaat uit een aantal
verstrooide hutten en wasvoorheen dewjkplaats van befaamde rivierroovers.
Furm erius (Bernard Gerbrands),een NeFurfurol (C5 Hj Oc) is eene vlugtige derlandsch letterkundige,geboren te Leeuwarolie,die in plalaten nletvoorkom t,maar Ont- den den Qosten October 1542, genoot aldaar
staat als ontledingsprodutttvan plantenstoffen ht
l
t onderwjs van dt'
n vermaarden Rl
t
yrid'
us
J, sttldeerde in dC) regten, en werd in
door zwavelzuur.Om ze te vprltrjgen,wordt T:/0-'
een mengselvan geljke deelen meel,zaagsel, 159; door de Stateltvan Friesland t0t histozemelen, kal'of iets dergeljks gedestilieerd riesellrjver benoemd in deplaats van Su
fn
rimet zwavelzuur1 hetwelk met een geljk v()- #'
lr.
$ Pet$'i.In dit'betrekking washj werklumen waterverduudis.Heteerst-overgehaalde zaam , en overleed te Leeuwarden den 6den
vocht giet men weder in de retort en de- Augustus 1616.Hj is de eerste,die eeneuitstilleert totdat de stot
'bjna droog is.Hetzure gave bezorgd heeit der kronjken gan Beka
19*
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en Heda (1611) - voorts schreefhj:oDe
rerum usu et abt
zsu (1575)'')- rApoloyia
Sufridi Petripr0 antiquitate et origine Frlsiorum contraUbbonem Emmium (1t03- 1609)''
welk boek door Emmi'
as in zjnepltefutatio
apologetica'',op eene uitstekende wjzebeantwoord is,- rllyperaspistisApologiaeSuffridi
Petriad Ubbonem Emmium (1604):',- pAnnalitlm Phrisicorum libri tres (1609)'')
XAnnalium Phrisicorum triasaltera(1609),
tXAnnalium Phrisicorum trias tertia a Pierio
W insemio edita (1612)''- en rEpistolaFurmerii ad Hugonem Ruissium ,senatorem TraJectint
lm (1609)''.00k heeflhj eenigehandschriften,waarondereen belangrjk dpgboek,
nagelaten.

Furrer /
.J
onas)teen Zwitserschstaatsman,
geboren in 1805 te W interthur in hetcanton
Ziirich, studeerde te Ziirich, Heidelberg en

Göttingen in de regten en verwierf,nazjn

terugkeer, door uitgebreide kennis en een

uitgangderwetenschap,zoodathtlnaarBreslau
toog, om er zich aan Oostersche oudheid-en
taalkundete wjden.Daarna vestigde hj zich

alsprivaat-docent te Leipzig,w erd erin 1839

ledor en in 1864 hoogleeraar.Hj overleed
aldaar den 9den Februarj 1873.Van zjnegeschxitten noemen wj:pDasLehrgeb:udeder
aramëischen ldiome(1835)'',- pperlenschniire
aram:ischer Gnomen und Lieder(1836):',rConcordantiae libortlm sacrorum VeterisTes-

t
amentihebraicaeetchaldaieae(1837- 1840)'y
lebràisches und Chaldëisches Handwörrl
terbuch (1857- 1861,2de uitgave 1861)'5,
7Cultum und Literaturgeschichte der Juden
ln Asien (1849)''
,- ,,GeschichtedesKarëerthtlms(1862-1865)9'
,- enrBibliothecajudaica
(1849- 1863,3 dln)''.- Zjn zoon Liri'
l
gs,
gebgren te Leipzig den 27sten Mei 1840 en
geneesheer aldaartheeft zich desgeljks als
schrjver bekend gemaakt.
Fttrstenberg,een Dt
zitschgemediatiseerd
vorstendom ,datop 38 E)geogr.mjlomstreeks

edelkarakterhetvertrouwen zjnermedeburgers,zoodat hj in 1834 lid werd van den 100000 inwoners telt en hetgraafschap H eili'hlingen en Baar
Grooten Raad.In diebetrekkingwashjjverîg genberg,de landschappen Stiz
werkzaam aan de uitvoering der instwllingen, en de heerltjkheden Jungnau,Trochtelfingen,
doox de grondwet van 1831 toegezegd.O0k

Hausen en Möskireh omvat,ligtverbrokkeld

als lid van den Raad van onderwjsmaakte in het zuiden van Zwaben en bevindt zich
hj zich verdiensteljk jegens hetvolk dool
- sedert1806 Onder de souvereiniteitvanBaden,
verbetering der scholen.In 1838 verleende de W iirtemberg en Hohenzollern-sigmaringen
universiteit te Ziirich hem de dodorale waar- (Pruissen).Het stamslot der vorsten ligtbj

digheid.In het woelige Jaar 1839 was hj
voorzitter van den Grooten Raad, maax hj
zag zich weldra daaruit verwjderd.ln 1842
werd hj wederom tot lid van datligchaam

het stadje Fi
irstenberg in hetSchwarzwald

en is gebouw d door de graven van Urach,t

bepaaldeljk door Hendrik I (f 1284).Men
heeft2hoofdljnenvan hetgeslachtdergraven
en in 1844 t0tvoorzitterbenoemd.Gedurende van Fi
irstmlberg,nameljk:
de woelingen,door de opheëng der kloosters
Het Heili
yenberger J'
i
jzl,waartoe graafJoain Aargau eh door de Jezuïetenvraag veroor- c/lpz 1 behoorde, w elke t0t 1G08 Opperhof-

zaakt,kwamen doorzjn invloed debesluiten meester wasvan keizer Rl
tdolfff,- voorts

'

van 26 Januarp 1845 totstand,dieeen einde zjn jongste zoon Jakob -rz'
?
x#'
?
A.
t
?, geboren .
in
maakten aan de readie.I'nrrer w erd in 1845 1592 en Overleden in 1627 alsKeizerljkraadstot burgemeester benoem dten zag zich zelfs heeren generaalder artillerie,- zjnbroeder

tot Bondpresident gekozen. Hj verwierfde
algemeene aehting doûr de manneljke staudvastigheid,waarmede hj deeischen derbuitenlandsche mogendheden afwees. Als afkevaardigde van Zurich in 1847 en 1848 jyerde
hj met bezadigdheid voor de ontbinding van

graaf Eyon YIII vaa F'
iirstenberg, die den
24sten Augustus 1635 ovexleed a1s veldtuig-

meester-generaal, - zjne 3 zûnen, die in
1664 door keizer Leopold in den rjksvorstenstandwerdenopgenomen,maartochm etFrank-

rjk heulden, zoodat W ill
telm Fpozlvon F%rden rsonderbund'' en drong daarna aan op stenberg in hechtenis genomen, doch uitvrees
eene nieuwe regeling van den Bond.Toendeze voor Frankrjk van de doodstraf vrjgesteld
vastgesteld was,benoemdemenhem t0tBonds- en later doorLodewuk XfV t0taartsbisschop
presldent,en in 1852 werd hj wederom met van Straatsburg,endoorden Paust0teardinaal
die waardigheid bekleed. Hj bleef lid van benûemd werd,waarnahj in 1704 te Parjs
den Bondsraad t0t aan zjn dood, nameljk overleed.Metzjn zoon Anton isdeze1jn in
1716 uitgestorven.
t0taan den 26sten Julj 1861.
Furst (.Ju1ius), een uitstekend beoefenaar DeKinzigthalerJi/zl,diegestichtwerddoor
iin tenberg ,geboren in 1534,
del- Oostersehe talen,geboren den 12den Mei Cltgistoplt1 'pozlI'
1806 te Zerkow o in Posen, werd bestemd overleden in 1559.Zjn kleinzoon W ratislawsf

voorhetambtvan rabbjn en kendereedsop
zjn l:dejaarhetOtldeTestament,deMisjna
en den Talmud en een aanzienljk gedeelte
der Israëlietische letterkunde. Een Jaar later
had hti gelegenheid,om zich te Oefenen in
andere w etenschappen,bezochthetgym nasium

hield meestalin de Nederlanden zjn verbljf,
doch overleed in 1631 als rjkshofraad te
W eenen.Deze ljn verdeelde zich later in de
li
jnen M öskira en Stiihlinyen. Tot de eerste
ppzl I'ûrstenberg,
behooren Karl .Fi.'p zz E'ugen '
geboren 1665 en veldttligm eester-generaal,in

en daarna de universiteit te Berljn enoefende 1702 na den slag bj Friedlingen aan zjne
zieh in de wjsbegeerte en letteren.Daarna wonden ovelqeden)terwjlmet den zoon zjns
begafhjzichnaarhetIsraëlietischseminarium broedersdeze1jnuitstierf,- ent0tdetweede

te Posen, doch ondervond weldra, dat het Fri
edmick.z/f
4#olrpAlF'
irstenberg,harenstiehter,
Rxbbinismus weinig strookte m et den voor- en dienskleinzoon Pro.
v erFer#izllW ,dievöör
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Landau in 1702 alsveldtuigmeestemgeneraal zich gedwongen,zjn ministersambtnederte
sneuvelde. Zjn zoon,graafL'
ttdwiya4'
lwf
zdf leggen,doch bleef als vicaris-generaal zorgen

z des lands. Hj hervormde
Eyon, stichtte de zjljn derlandgraven van voor het welzjl
Voifrc,terwjlzjn Ouderezoon Joseph TF71- het gymllasium , stiehtte de universiteit te

kelm zl'
rzkq
:f,gyboren in 1699,a1sstaatsman Miinster, tln Overleed den 16den September

werkzaam en ln 1716t0trjksvorstverheven, 1811.
na het uitsterven der 1jn Möskiroh 0ok be- BeFùr
the, eene bloejende fabriekstad in het
jerse
zitterw erd der goederen van deze en in 1;G2
distrid Midden-Franken, bj het
te W eenen overleed. - Zjn Oudste zoon, vereeniyingspuntsran de Pegnitz en deRegvorst Joseplt W enzel Johann Nepomuk von nitz, llgt een paar uur gaans van Niirnberg
F'
drir,sfdzlùdr-g,stichtteeenezjlljnin Bohemen,die en teltongeveer 25000 inwoners.Hetnieuw e

weldravregenshetuitstervel
aderhoofdlju(1804) gedeeltederstadiszeerreyelmatigaangelegd,
he kerken,ée
'ne
inderegtenvandezetrad.ZjneOpvplgerswaren en men vindt er 2 evangellse,
krjgslieden,en detegenwoordigevorstXarel R.Katholieke kerkt2 hoofd-en 4 bj-synagoEyon 'pozlI'lirstenbergtgeboren den 4den Maart gen. Het nieuwe stadhuis heefteen toren ter
1820, is generaal bj hetlegerin Baden.- hoogte van 60 Ned. el.Voorts heeftm en er
De zjljn Z'
a Trvï/rcleverdekrjgs-enstaats- eene handels- en njverheidsschool en eene

lieden in oostenrjksehedienst,en isook nu Latjnscheschool.Debelangrjkste'
/oortbrengnog in bloei.
selendernjverheidzjnerNeurenbergerwaren,
Fùrstenberg is Ook de naam van een

cichoxei, kunstbloemen, chirurgische instru-

grafeljk geslacht,hetwelk in W estfalen en menten,papier,potlood enz.Dehandelshuizen
de Rjnstreekuitgestrektegoederenbezit.V01- hebben er hunne betrekkingen in alle oorden
gens de sage is de stam heer, Ottot graaf
van Oldenbwry?een nazaatvan '
W iftekind,den
hertog der Saksen. Een tak van dien stam ,
w elke te voren in K oerland bloeide,is uitge-

der wereld.- De stad is zeer Oud.Karel t?e
Grootestichtte ereenekapèl,endeburggraven
van Niirnberg w aren van Ouds voogden van
Fiirth. Van de Oorlogen der 17de eeuw had

storven,terwjldeDt
litsche tak n0g altjd in
2 ljnen bestaat.De gemeensehappeljke stamvadervan dezeisde vrjheerLotltaL'Clemens
ron F'dr
i'r.s/yzàly'
r.ç,die in 1791 overleed.Over
zjn broeder I'
rans F'
rïdt/rïc/z spreken wj in
een afzonderljk artikel.Van debeidezonen

deze plaats veelte ljden!en eerstin de 2de
helt'
t der 18de begon zj zlch krachtig te Ontwikkelen.Tn 1818werdzj tûteenestad ver-

ert
bljk lid van hetlluisderHeereninPrtlis-

Fusie?afkomstigvaneenLatjnschwoord,

heven) en vooraldoor den aanleg van spoor-

Wegon ishaarbloeiaanmerkeljk toegenomen.

Fusi-jam a is de llaam Valà 00n V00rm aligen vulcaa'
n op hetJapanscheeiland Nipon,
(# 1835)destichtervan deW esttàalscheljn, waar hj pp den achtergrond der Baai van
en Tl
teodoe(f 1828)diederRjnlandsche.Het Jeddo in 286 vôôr Chr.plotseljk isOntstaan,
hoofd der eerste is graat'I'ranszl
pzlLwdwiq 0n zich ter hoogte van ongeveer 4500 Ned.
-ç
1)tl4 F'
iirstenbery-llerdminyen, geboren in 1818, elverheft.
van Lothar Clemens werd I'riedrich .fzpy/pld

sen. - Een zoon van vermelden Tlteodor, dat smelttny ot'zamensmeltln.q beteekent, gegraaf Fr(u2.
s Eyon ron Ffyrt
s/ezzkz'
.
g, geboren bruiktm en in den zin van verm enging,w aarln 1797,waseenjverigvoorstanderderkunst, door verschillende bestanddeelen één geheel

zoodathj den bouw van den d0m teKeulen tlitmaken. Men spreekt bjv. van eene fusie
met jver bevorderde en deprachtige Apolli- van de verschillende takken van B ourbons,
naris-kerk te Remagen stiehtte. Hj waslid

nameljk van eene verzoening en eensgezinde

van het H uis der Heeren in Pruissen,over- handeling vandehuizenBourbonen Orllans,leed den zosten December 1859ten werd 013- s'oorts van een fusie.m inistérie,waarin leden
van verschillende rigtingen zitting hebben.
gevolgd dof)r zjn zoon.

Fttrstenberg (Franz Friedrich '
W ilhelm , Eene voortgezette fusie leidtt0toonfns'
ie (vervrjheer von),een verdiensteljk staatsman, Mrarring).
geboren den 7den Augustus 17:9,bezat een
Fusiliersnfflbseliersiseennaam,die,afkomvoortreFeljken aanleg, dien hj door studie stigvan-/ht
sil(schietgeweel),heteerstindentjd
en door reizen in Ttalië ontw ikltelde.M aa'i- van LodelvqikXIl;rgegevenwerdaansoldaten,
wzylït
zz3Friedvéoh,graafvan f'
f/z
kùq
sec/
l-ztlf/zel- die, in plaats van de vroegere lontgeweren,
fels, keurvorst van Keulen en vorst-bisschop m llt vuursteengewerellgewapend waren.Aanvan M'tlllster, benoemde hem tOt minister en vankeljk worden ztlten gl
?talevan 4bj elke
belastte hem m et het bestuur Ovex hetuitge- kompagnie geplaatst,doelzreeds in1671vo1'
m-

meryelde Munsterland.Hierhersteldehj het den zj eenl*egiment?hetwelk dennaam droeg
c'
redlet,bevorderde landbouw en njverheid, van dat del-rltonillkljket'
tlseliel.
s''.Eel-stin

verbeterde de regtspleging, zorgde votpl- de

1703 ets
hter waren bj de Frausc/
he intànterie
benoeming van Ontwikkelde geesteltjken en de m usketten en pieken door vtlursteengewedeed hetonderwtjseenebelangrjkehervorming relzvervangen.Ook bj de overigeEuropésche
ondergaan. Toen in 1780 aan delzK eurvorst legers w erd sedert llet einde der 17de eeuw

een coadjutor zou worden toegevoegd, was hetnielzwewayeningevoerd,hoewelinPruisde algem eene wensch in die streken,datdeze

sen de benamlng van cmusketiers'' behou-

betrekking aan Fûrstenbery zou worden ogge- den bleef, terwjlI'
rederIk de Grootedie van
dragen;dochdeinvloedvanOostenrjkbehleld fhseliers tgekende aan eenige nieuw -opgerigte

de overhand, en zj viel ten deelaan aarts- regimenten.De Pruissische fuseliersvanOnzen
hertog Maœimilian Frt-z.Nu zag Fiirstenbery tjd ztjn gewapend met ligte mziindnadelge-
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wehre'',tellen 99batal
jonsen vormenmetde Zwitserschekunstenaarsenkunstkenners.W j
vermelden:
10 batal
jons Jagers de ligte infanterie.

I'
nsilllren is het doodschieten van een s0lJohann X tu.pcr FïfdzK, een portretschilder!
daat, die t0t den kogel veroordeeld is.De geboren in 1706 en overleden in 1782.Htl

gevonnisdewordtdaarbj geblinddoektenstaat Ontving onderwjsindeschilderkunstvan zjn
regtop of knielt Op een hoop zand.De solda- vader en ontwikkelde zich voorts op zjne
ten,metde uitvoerinr belast,geven vuurop reizent vooral te W eenen. Zjne portretten
een afstand van weinlge schreden.
vonden grooten bjval en werden door beFttssen9een stadle,in hetBejerschedis- roemde kunstenaars in plaat gebragt. Hj

trict Schwaben-Neuburg, aan den voet der schreefeene:yGeschiehte derbesten Kiinstler
Alpen en aan den oever der Lech zeerschil- in der Schwelz (1769-1779, 4 d1n)'',- en
derachtig gelegen,teltnaauweljks1500inwo- een rverzeichnisz der vornehmsten Kupferners, doeh is merkwaardig door den ouden stecherund ihrer Werke (1771)'',- en beburgt, in 1322 door bisschop I'eederik van zorgde uitgaven vau rW inckelmann's Briefe
dswyl/lfr.ç op eene hooge rots gebouwd en in an seine Freunde in der Schweiz (1778)5' nieuweren tjd door koning Lodewj;k 1 van en van pMengs'Gedanken iiber die Schönheit
Bejeren gedeelteljk hersteld,waar men een und den Geschmack in der Malerei1762)''*
Johann A J
'zl
d cA F'
iszli,een historieschilder
t
heerljk uitzigt geniet over het omliggend
landschap,- alsmede dool*hetoudeklooster, en een zoon van den voorgaande.Hj werd
St.Mang, in 638 door den heiligen Maynus, geboren te Ziirich in 1742, studeerde te Bereen leerling van Columbanws gesticht, door ljnonderSulzer,volbxagteenereismetLarater
Pepyn begiftigd, in 788 verw oest,maar kort en begafzich vervolgensnaar Engeland.Nadat
daarna w ederopgebouw d.Hierheeftmeneene hj van 1772 t0t 1777 te Romedekunstgebezienswaardigeeetzaal,eene lterk m etOnder- wrochten van M ielteleAnyelo bestudeerd had,
scheidene beelden en monum enten, en eene ging hj weder naar Engeland,waarhj en
in 1840 ontdektekrypt.Aan deOverzjdeder W est voor de beste schilders werden gehouLech verrjst er de Calvariënberq, nabj den.O0k Götltebeschouwde hem a1s een gede stad ontspringen geneeskrachtlge bronnen nialen kunstenaar.Hj bekleedde vervolgens
en heeft m en eene merkw aardige stroom ver- de betrekking van directeurderKèninkljke
snelling in de rivier,terwjlmen van Fiissen schilder-acadêmie te,Londen, en overleed te
na een uur gaans hetkasteel Hohenschwan- Puttney-Hillden 16den April1825.Van zjne
gau bereiken kan.Het St.Mangs-ltloosterbe- meestberoemdeschilderjen noemenwj:rtzady
hoort sedert 1837 aan de vrjheeren van ron Mac,
beth'',- en rDestrjdvanHéracles(HerPoplka'
a.
cules)metdepaarden vanDiomedes'',- alsFustanella (De),maakteen gedeelte uit medeeen 60-taltafereelenbjdegedichtenvan

van de NationaleGrieksche kleedg derman- M ilton.ln 1801verschenen zjnervoorlezinnen en is het Albanêsche hemd. De naam , gen overde sehilderkunst'' en zjnegezamenafkomstig van het Turksche woordfystan, ljkegeschriften werden in 1831 in 3 deelen
beteekent eigenljk een vrouwenrok. Zj is door Knowles uitgegeven.
in gebruik bj de ongeregelde troepen en bj
Joltann .
/'
l
f#pl/'I'
ûsm )deJbzwdre,geborente
de bewoners van hetvaste land van Grieken- Ziirich in 1709 en overleden in 1793. Hj
land en heeft de gedaante valz een hemd,dat oefende zieh te Parjs in het miniatuur-schilboven de heupen omgordeld is en verder in deren, leverde goede teekeningen in zwart
ruime ploojen t0t op de knieën afdaalt.De krjtnaarRafaëlenz.
,en schreefeen rAllgekleur der fustanellaisw it,en ditkleed wordt meines Ki
instlerlexikon (1763)5'.
H ans A '
elrycFl F'itszli, een zoon van den
ten behoeve der aanzienljken uit fi
jl
z katoen
voorgaande.Hj werd geboren den 8sten Devervaardigd enlsk versierd.
Fusti is een handelsterm ,thansinOnbrt
lik cem ber 1744, bekleedde tegen het einde der
geraakt,waarondermenverstondeeneprocents- voorgaande eeuw de betrekking van leeraar
gewjze aftrekking van gewigt ten voordeele in de vaderlandsche geschiedenisen klom Op
van den kooper vool*de onbruikbare deelen t0t aanzienltike staatsambtentdiehem in de

derverkochte waar.Zie Goedgewigt,Rfactle. gelegenheid stelden,om in hetcanton Ziirich
Fustine is de naam van eene goede verw- ln vrjzinnigen geestwerkzaam tewezen.op
stof, die verkregen wordt uit het houtvan zjn 85sten vel
jaardagnam hj zjn Ontslagals
den pruikenboom (RhusCotinus).Men verza- lid van den Grooten Raad, en overleed te
m elt ze in kleine kristallen, die eenigzins Ziirich den 26stenDecember1832.Hjvoltooide
bitter van smaak zjn,in water,alkoholen het rlfiinstlerlexikon''van zjn vader,en leaether oplossen en in de luehtdonker worden. verde voorts: pNelle Zusgtze ztl dem allgeTinzouten geven in zulk eene Oplossing een meinen Kiinstlerlexicon und den Supplementen

oranjekleurigen,enjzerzouten een oljfgroenen derselben'1824)'',- alsmedepueberdasLeben
neêrslag. Alkaliën kleuren de oplossing aan- und die Mrerken Raf
àelSanzio'
s(1815)''.
stondsrood.D e fustine heeft de nietzeerlof.

W ilkelm Fïi.szli, opperregter te Ziirich.ge-'

feljkeneiging,om dezuurstofdesdampkrings boren in 1803 en overleden in 1846.Hj bete absorber
'en en alzoo Onzuivere kletlren te jverde zich om de nieuwegrondwetvan 1831
leveren,weshalvemen ze gewoonljk metan- te helyen invoeren,doch werd doordeomdere verwstoFen vermengt. Y00r katoen is wentellllg van 1839 uitzjne betrekking verzj nietgrschikt,maa'
rwelvoorwolenleder. wjderd.Van zjne gesehriften noemen wj:
Fùszll is de geslae,
htsnaam van eenige ))Ziirich und die wichtigsten Stsdte am Rhein
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mit Bezug aufalte und neue W erke derAr- e1
*in ellendiqehuizenennaauwe,morsigestrac,hitectur Sculpturund Malerei(1842-1843, ten,voortsl
n vaartuigen en Op vlotten0y de
2 dln,2deuitgave 1846)'7hen PMiinchensvor- rivier hun verbljf houden, aan het oplumziigliehste ölentliche Kunstschâtzen (1841),,. rooken verslaafd zjn en vooreen grootdeel

Fu-tsjeu OfI'
oe-tsjeoe ook Ihe-tjieoefoe in bitterearmoedeverkeeren.Dehandelschjnt
(gellkkige stad)genaamd,is de hoofdstad der er meer en meer te kwjnen.
ChinéschekustprovincieFu-kiang(Foe-kiang). Futurum (toekomende tjd), zie W erk:;r#.
Zi
j ligtnietver van de Min-of Man-rivier 'ltlp,
en 6 geogr.mjl van haren mond Op eene Fyt (Johannes), een verdiensteljk Nedervan kanalen doorsnedene vlakte,w aarachter landsch schilder,geboren te Antwerpen 0mdebergen zich amphitheatersgewjsverheFen. streeks het Jaar 1625, werkte aldaar met
Zj isln 1849 doorhetverdrag van Nanking Rubens, Jordaens en W illebort,en m en vindt
eenevrjhavengeworden.Denabjheidvaneen bjkans in elke belangrjke verzameling van
uitmuntend theedistricten van hetboschrjke schilderjen voortbrengselen van zjn penseel.
gebergteNan-ling maakthaart0teenebelang- Bj voorkeursehilderdehj Jagttafereolen met
rjke stapelplaatsvoorden handel.Harevoor- wilde en tamm e dieren, vrtltthten) bloemen
steden strekken zich uit t0t aan derivier,die enz. Zjne teekening is (t
orrect($n smaakvolj
er 6 tot8 Ned.eldiep is.Zj zjn door de zjn coloriet warm en t'
riseh.ook washjin
steenen brug '
Wan-sjan meteeneilandverbon- de dic,
htkunst zeer ervaren.Zjn sterfjaaris
den? en de stad zelve is Omringd door een 0ns onbekend. Darid Arozll.g waseen zjner
hoogen, dikken, bem uurden en met torens m eestberoem de leerlingen.
voorzienen w al,en telt600000 inwoners,die

G , de zevende letter van 0ns alphabeth wordt met moeite geleerd. Hj houdt zich
en devjfde in derj dermedeklinkers,isde daarbj Op hetéénebeeninevenwigt,waarbj

derde letter van hetalphabethderSemietisehe de arm en dienst doen als balanceerstokken,
talen, alsmede van dat der Grieken,en be- en het andere been maaktdaarbj eene slinhoort t0t de keelletters.Bj de Phoeniciërs gerende bew eging voorw aarts, (IIAA, f)p den

droeg zj den naam van yimel(kameel),den- jrond steunend,op zjnebeurthetligchaam
keljk aan haregedaanteontleend.In deLa- ln evenwigt te houden, terwjl het eerstgetjnsche taal ontstond zj uit deCttoen de noem de been den grond loslaat en eene v00ruitspraak van deze in die van onze K ver- waartsehe slingerbeweging volbrengt. Uit
anderde, geljk ook het letterteeken der G die afw isseling van rust en beweging der

nagenoeg aan datderC yeljk 6s.In de mu- spieren is het te verklaren? dat de mensch

ziek is G de vjfde diatonlsche klanktrap,en het gaan geruimen tjd zonder bezwaar kan

van haar ontleent de G-sleutel, 0ok viool- voortzetten.
sleutel geheeten, zjn naam (zie Toonaard).. Gaas is de naam van eene zeer dunnegeAls cjfer beteekent deze letter in het He- weven stof, die zitth vooralhierdoor onderbreeuwsch 3, en gekroond met een dubbele seheidt, dat hare kettingdraden (schering)

punt3000,inhetLatjn isy400enG 400000. twee aan twee bj elkander behooren en dat
Bj verkorting schrjtt men G voor Gens, één van deze steedsonder en de andereboven
G )'us enz.
den inslagdraad komt te liggen, terwjldie
Gaan noemtmen eelgeljkmatig voortbe- beide kettingdraden tussehen de Opvolgende
haam door middel inslagdraden zt
W 0g01A V311 het levend ligc,
5(5doorelkanderzjngeslingerd
van het verzetten de< voeten en van doode

als og bjgaande igtlur is aangewexen.Men

voorwerpen (wjzersvan uurwerkenel1z.
)door ziet hler,dat de kettingdradelz,gemerktmet
middel van een kunstmatig aangebrag'
t drjf- 1, 1, 1, ten opzigte van den inslagdraad a
werk. Do0r geringere snelheid onderscheidt alle Onder en ter linkerhand gelegen zjn.
zich het gaan van m enschen en dieren van Tusschen de draden a en b krûnkelen deket-

hetloopen,en door zjne rustigebeweging van tingdraden 1 en 2 paarsgewjs Om elkaâr!
hethuppelen en springen.Hethuppelen vindt zoodat 1 welOnder bljf
t,maar zich nu- bj
men bj de vogels.De amphibiën en insecten b - aan deregterhandvertoont.Dezewjze
hebben Over hetalgemeeneenkruipendengang van weven geschiedt Om eene stofvoortte
en bj deviervoetigedieren Onderseheidtmen brengen, waarin de draden door aanmerkeden stap, den drafen den galop.H et merlt- ljke tusschenruimten gescheiden zjn.lmmers
waardigstisde opgerigtegangvandenmensch. het door elkaâr strengeleylder kettingdraden
Het gaan van dezen kost veel oelbning en verhindertde inslagdraden,om digttotelkan-
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der tenaderen.Belangrjk voorde njverheid maar00k detwisten en Oorlogen,diezj geis vooral het builgaas, hetwelk t0tvervaar- voerd heeftenz.,van den Jaare 1190 t0t 1573
diging van builmolensgebruiktwordt.Andere (1701)'', een boek , dat later ook onder den
ldstoFen,t0t het gaasgeslachtbehoorelld,zjn titel van pllistorie van Friesland''door G'
ldrId/# is uitgegeven, - en rNederlr dsche
3 1J ,2 2 1 2 - z 2
1
a$ I, 1
watervloeden of naauwkeurige beschrjving
I
van alle watervloeden, voorgevallen in H0l,- l
I
i
land enz.(1703)9'.
1
Gabbro ot
'oo
rspronkelnk groensteen!door
Halty
,,
,,
reuphotide en door Stnder pgranltone
genoemd, is de Toscaansehe naam voor ser-
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pentjn en hièrmede verbondene kristalljn-
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korrelige gesteenten, welke er hier en daar
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/1

f

i

i
'
j
rl?
p
r
' j
'

men.Leopold '
/
lpozB'
ltch.gafdienaandefraaje
vaak metserpentjn vereenigdeaugietgesteen-

f

J

l,/ ,I/

Gaas.

vindthetvooral in Noorwegen,in Silezië en
in de Centraal-Alpen,- voortsjzooolsreeds
isOpgemerkt,in Toscane,alsmedeinLigurië?
Op Elba en Corsica.Van ouds gebruikt men
het te Florence t0tbouwkunstige sieraden en
t0t molensteenen.In Ttalië ishetveelaleene

aanwjzing voorkopererts.
tulle en barrège,terwjlmen Ook gazen lint Gabelentz (Hans Conon v0n der), een
in den handelaantreft.
uitstekend taalktlndige,geboren te Altenburg
G abkem a (Simon Abes),een Friesch ge- den 13den October 1807,studeerde teLeipzig
schiedschrjverendichter,geborenteLeeuwar- en te Göttingen en trad in Saksen-Altenburg
den in 1628,studeerdete Leidenen teUtrecht in staatsdienst. ln 1843 zag hj zich bevorizl de letteren en regten en verw ierfin deze derd t0t ygcheim K amnler- und Regierungslaatste den graad van doctor. Hoofdzakeltjk rath'' en ln 1844 weeshj eenebenoemingt0t
hield hj zich bezig metgeschiedkundige na'
- curator van de universiteit te Jena van de
sporingen en metde uityavevan belangrjke hand. In 1847 werd hj verkozen t0t landwerken. Den 28sten Mel 1659 zag hj zich maarschalk in het hertogdom W eimar, en
door de Staten van Friesland benoemd t0t was daarna werkzaam als 1id va'
n het Parlegeschiedschrjver des lands, en overleed in ment te Franktbrt. In het laatst van 1848
1688. Hj vermaakte zjne boeken en hand- werd hj minister-presidentin Altenburg,doch
schriften aan zjne eenige zuster, die ze Op legde in Augustus 1849 die betrekking neder,

hare beurtschonk aan hetGabbema-gasthtlis, en ging in 1850 naarhetParlem entteErfurt,

vanwaar zj in het bezit zjn gekomen van waarna hj in 1851 t0t voorzitter der volkshet Friesch Genootschap.Ze werden in 1835

.

vertegenwoordigingin âltenburggekozenwerd.

door den jverigen Eeklt# geïnventariseerd. Al vroeg ondersclleidde hj zich door zjn
Gabbema was een man van uitgebreidekennis, lust,om vreemdetalen teleeren,zoodathtl
m aar gezond oordeel en goede smaak lieten Op het gymnasium zich reeds toelegde op de
bj hem veelte wenschen Over.Hj deed in kennis van het Chineesch,waarna hj aan de
hooges
hool zjne oefeningen met i
het licht verschjnen:rF.PetroniiArbitrisa- z
ette. cHj
jver voort-

tyricon et diversorum poetarum lususin Priaschreef Onder anderen:pEléments
pum , item Pervigilium V eneris, Ausoniique de la grammail'emandchoue(1833)''
) ,1Gramhe'') XGrtlndeentonuptialisetCupidocruciaëxus(1654)'', matik dernordwinischenSprac.
XCatullus, Tibullus etPropertius cum se- zigedersyljinischel
zGrammatik (1841)'',

lectisvariorum commentariis(1659)'', rviglii en rueberdie samqjedische Sgrache (1850)''.
Zw ichem ii ab Aytta Epistolae politicae et Voorts leverde hj metzjn vrlendLöbeeene
historicae ad Joachimum Hopperum (1661)'' nicuwe critische uitgave van de Gothische
DEpistolarum ab illustribus et claris viris bjbelvertaling van Ul
philas,almede belàngscriptaruna centuriae tres. Quas passim ex rjke pBeitrire zur Sprachenkunde (1852)'
',
autographis collegit et edidit S.A.Gabbema waarin de Dalak-,Dacota-en Kiriri-talen be(1663)''- GysbertJapiksFriescherjmlerje handeld worden, - eene rGrammatik und
(1681,2de ultgavel'' Friesche lustgaarde W örterbuch der Kassiasprache (1857)''
,- en
ofte boom-,heester-,bloem-enkruydwaarande, eene proeve van onderzoek naar de M elanebestaande uit der gewassen beschryvinge,die sische talen.Eindeltjk heefthj Mandsjoe-verin H oog- en Neder-Duitschland en de aan- talingen van Chinêsche w erken tlitgegeven en

g
renzende landschappen bekend zjn (1686)'', talrjke Opstellen in tjdschriften.
ied O lomons in rym gesteld
pllet hoogl
Gabelsberqer tFra'
llz Xaver),de uitvin(.1654)'',
het belangrjke werk:rverhaal der van een nleuw stelselvan stenographie,

van de stad Leeuwarden,waarin niet alleen werd geboren te Miinchen den 9den October
de oorxprong enz.derstad wordtaangewezenj 1789,ontving zjneeerste opleiding in kloos-
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opstand doen ontstaan, vele Romeinen doen

zich zooweldoorgebrek aan stoFeljkemid- ombrengen en de overigen op den berg Geridelen a1s door eene zwakke gezondheid ver-

zim ingesloten. Gabinilts versloeg hem echter

zjn gestelhem evenmin veroorloofde om zieh
aan het lager onderwjs te wjden,legde hj
zich hoofdzakeljk toe op de calligraphie en

Judaea en droeg hetstadhouderschapin Syrië

àinderd,om dehgogeschooltebezoeken.Daar bj den berg Thabor, regelde de zaken in

Over aan Crassns.Te Rome werd hj aangeklaagdwegenshetoverschrjden van den tjd
lithographie en Ontving w eldxa eene aanstel- van zjn bestuuren wegensafpersingen,zO0ling bj het departementvan Binnenlandsche dathj zelfsin ballingschap gbzonden en zjn
Zaken in Bejeren.Bj de invoering van den vermogen verbeurd verklaard w erd. Toen
col
zstitutit
mélen regéringsvorm zoc'
hthjdeste- Caesar in 49,bjhettlitbarsten van denburnographie ot'hetsnelsehrjven te verbeteren, geroorlog de ballingen terugriep, begaf 0ok
en deuitkomsten van zjn ijverwerdenreeds Gabinius zicil naar Rome en trad in dienst
openbaar op den eersttxn Landdag in 1819. van den Dictator,zonder evenweltegen P om-

Zi
jn grondregel was daarbj,een zekerver- zj/'
ll.
< te strjden.Na den slag bi
'
t
iPharsalus
band te bewaren trsschen hetgehoordeen de werd hem Opgt?dragen. Om de nleuwe Ttalischriftteekens,en hj beeftdien vastgehouden aansche legioenen naar Tllyrië te brengen,
bj al de verbeteringen,welke hj gedurende doch hjwerddaarbj doordeDalmatiërsovereenetjdruimtevan 30jaaraanbragt.Tn1829 rompeld, zoodathj zich ter naauwernood in
werd een onderzoek naar zjne methode van de stad Salonak0nredden;hiervolharddehj
snelschrjven Opgedragen aan deKOninkljke moedig in den strjdtegenOctari'
l
ts,dochoverAcadémie van W etensehappen,endezenoemde leed kortdaarna in hetjaar 47.
haar nieuw , oorspronkeljk? eenvoudïg en
Gablenz (Ludwig KarlW ilhelm ,vrjheer
doelmatig.Dientengevolge ontving hjin 1831 von),generaalderkavalleriein Oostenrjksehe
eene aanstelling als eerste stenograafen zag dienst,geboren teJena den 19den Julj 1814,
zich belast met de Opleiding van leerlingen werd na den slag bj Custozza (1848)majoor
voor destenographie,terwjloOk andereSta- btl den generalen staf,zag zich vôôren na
ten zjne verdiensten erkenden.Hj schreef belast metdiplomatische zendingen en wa'sin
onderanderen: Anleitung derdeutseheRede- 1854 generaal-majoor bj hetDûnau-leger.In
zeichenkunst (1834, 2de uitgave 1850)'' en den oorlog van 1859 Onderseheidde hj zich
Stenographisch Lesebutth (1838)'', en over- vooralbj Solferino,waarhj na hetsneuvelen van graaf Reischaoh het bevel over de
leed den 4den Januarj 1849.
Gabinius (Atllus), een Romeinsch ple- divisie op zich nam en daarmededoor deverbqjer, bekleedde in 67 vöör Chr.hettribu- dediging van Cavriana den aftogt van het
naaten lietzlchdoorPompyàsomkoopenom centrum dekte. Tn 1863 werd hj luitenantde ;
,Lex Gabinia de uno lmperatore contra veldmaarscr
halk en zag zich hetvolgendjaar
praedones constituendo''voor te stellen,waar- belast met hetbevelovel-hetoostenrjksche
dooraan laatstgenoemde eeneuitgebreidem agt armee-korps,waarmede hj den lstenFebruarj
verleend werd.ln hetvolgendeJaar benoemde ûver de Eider trok.Na de Ovel
-winning bj
Pompqlàshem t0tlpgatus(gezant),ena1szooda- Oberselk en de bestorming valn KBnigsberg
nig vertrok hj metden quaestorM .xd.
ezz?ilïzf.
: bezettehj Sleeswjl
t,behaaldenogmaalseene
Seaur'
tbs naar Judaea,Om erden twist bj te overwinning bj oevtlrseeen rukte voorwaarts
leggen tussellen den hoogepriester Iljreauns in Jutland,waarhj bj Veilewederom zegeen diens broeder Aristoball
gs. Hier vond hij praalde. Gedurende korten ttld voerde h!jnu
gelegenheid, Om zjne geldmiddelen aanmer- het bevel ovel-hltt 5de korps te Verona?en
keljk te vermeerderen. ln hetjaar 61 werd werd in 1865 benoem d t0t stadhouder van
hj praetor en in 58 dt
lor ellendige kuiperj Holstein. In die moejeljke betrekking wist
consul met L. Tiyo. llj ondersteunde den lzj metbezadigdheidhetgezagtehandhaven,
tribuun T. Clodi'
tts bj hetverbannen van CI- totdat hj bj.hetuitbarsten der vjandeljkheceeo? wiens bezittingen hj zich gedeelteljk den in 1866 dat gtlwest verliet,Om het kom-

toeelgendeten ontving daarna dtlol'tusschen- mando te aanvaarden over het lode Oostenkomst van Clodilts de provincie Syrië:w aar rjksche armee-korps,waarmede hjbjTrautehj den titelvan imperator aannam.11j over- nau eenige voordeelen opdePruissenbehaalde.
Mron A leœander, den zoolz valz Aristobul'
as, lltjnam vervolgens deelaan den slagbj Köonder de muren van Jerusalem ,waarna deze niggr:tz,gi
ng tOtz-maalt0ealsafyevaardigde
ook de naburige verslerkte plaatsen ontrui- naar het Pruissisehe hoofdkw artler, 0114 de
onder
hande
l
ingen te leidelz,en werd daarna
men moest.lliez'
nabragthj Iljrean'
usweder
te Jerusalem en beveiligde hem tegen deaan- wegens Ongesteldheid eenigen tt
jd noll-actief.

vallen van zjn broeder.TerwjlGabinius,in Tn 1867 nam hj zitting in het Huis der Heestrijd metde wet,maar naardenwensch van ren, waar hj zittlleen voorstander betoonde
het Driem ansc,hap, het stadhouderschap in van vrjzinnige beginselen.In hetzelfdeJaar
Syrië ook in 55 behield, ontving hj van keerde hj terug t0tdewerkeljke dienst,en
Pompqlàs den last, Om Ptolemaeus Hvfl:ï6.
s, voerde eerst bevel in Croatië en Slavorië,
K olllng van Egypte maardool-Areltelausver- vervolgens aan de Mil
itaire Grenzen,en in
Jaagd: weder derwaarts te voiàren,en hj be- 1869 ln Hongarje. In 1871 woonde hj te
taalde zich daarvoor m et de verbeurd ver- Berljn den intogtbtjderuitFrankrtjl
tterugklaarde goederen der partj van Archelaus.Tn- keerende troepen?daar hj a'
fgevaardigd was
middelshad Aleœander in Judaea een nieuwen

naar de onthulling van het gedenkteeken,ter
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eere van l'rederik Willem III verrezen.In

Israëlietische mythologie één der 7 aartsenge-

November van datJaarverzochthj om pen- 1en,en we1degene,die den profeetDaniëlden
sioen, hetwelk hem tegeljk met het groot- droom van den l'am e11 de geit verklaarde.
kruis derLeopolds-orde wcrd toegekend.Ver- Hj vtrknndigde voortsaan Zaehqriasdegevolgens vestigde hj zich in Zwitserland,en boorte van Johannes en aan M amia die van
bragt Op den 28sten Januarj 1874,wegens Jezus.Volgens deRabbjneu ishj dedoodsgeldeljke zwarigheden, door beursspel vem engel der Isz-aulieten, wier zielen aan hem
oorzaakt,zich zelven Om het leven.

Gabler.ondel'dezennaam vermeldenwj:
Jthann Pltili
pp Gabler, een verdiensteljk
Protestantsch godgeleerde.Hj werd geboren
teFrankfortaandeMain den4;enJunj1753,

worden afgeleverd, en volgens den Talmud
de beheerscher van het vuur en van het

onweder. op last van Jeltova stak hj den

tem pel in brand vöördat de soldaten van
Nebncadnesar dien in vlammen deden opgaan,

bezocht de universiteitte Jena,werd in 1780 terwjl hj 00k eenmaal den Leviathan zal
repetitor te Göttingen, in 1783 professor in overwinnen. Volgens de leer van den Koran

de wjsbegeerte aan hetgymnasium teDort- iB hj één der meest van G0d begunstigde

mund en ln 1804 teJena,waarhjden liden engelen, die de raadsbesluiten des OnzienFebruarj 1826 overleed. Hj bezorgde eene ljken Opteekenten aan Mbl
tammeddengehee-

uitgave der rUrgeschiehte''van Eieltltorn,en 1enGabr
Korai
nëlhe
eftdvo
.On
erorgezegd.
schreef een pNeuer Versuch iiber die mosaidezennaam vermeldenwj:
ttn
sche Schöpftlngsgeschichte (1795)''. Zjne Pdr'lts (/JJriFJ, of Gabriëls, 00k Petr'
scherpzinnigheid en grondigegeleerdheid wor- Gabviël s'cFzc-/fu, de Tffczéz?
.
ç genaamd.Hj
den zeer geroemd.
waseen dereerste en tjverigsteverkondigers
Georg zzltfrlc.& Gabler, een zoon van den van de leerderHervorming in 0nsVaderland.

voorgaande.Hj werd geborenden3ostenJulj In Vlaanderen geboren en aanvankeljk mon1786 te Altdorf,studeerde teJenaenbehooxde nik, verliethj zjne orde,pl-ediktein 1545
t0t de jverigste leerlingen van Heyel.Nadat de nieuwe leer en werd in 1564 de eerste
hj eenige maanden in het huis van Seltiller predikantder Hervormden te Brugge.W eldra
te W eimar en vervolgens te Niirnberg a1s echtermoesthj de Wijk nemen naarAntweronderwjzervertoefdhad,zag hj zich in1811 pen,vervolgensnaarAmsterdam en eindeljk
F
eplaatst aan het gymnasium te Ansbach en naarEmden:van hierbegafhj zich in 1572
ln 1817 als professor aan dat te Baireuth.In naarDeltl)waarhjin1573 overleed.Schoon
1821 werd hj ertevensrectoren hield zieh zwak van ligchaam , onderscheidde hj zich
bezig metdewjsbegeerte van Regel,waarin doorgeestkracllt,moed en volharding.
Pa'
ttl A N.PA Gabriël, een Nederlandsch
hj eene volkomene bevrediging vond voor
zjn denken en kennen.Vooralbejverdehj beeldhouwer.Hj werd geboren teAmsterdam
zich, om het stelsel van dien wjsgeeraan in 1784,leerde bj zjn vadel
',diezich met
allen duideljk te maken, waartoe hj zjn ornamentsnjden bezig hield,de teekenkunst,
losophischen Propsdeutik ôef
bnde zicL te Part
js in hetschilderen van
zLehrbueh der phi
als Einleitung zt
lr W issenschaft (1827)'' in miniattlurportretten, maar legde bj zjn tehet licht gaf. Na den dood van H egelw erd

rugkeer zich t0e op de b,eeldhouwkunst,z00-

hj als diens opvolger naar de hoogeschool te dat hj weldl'
a een prjsbehaaldebj FelixBerljn geroepen.Hierschreefhj:pDeverae M exitis. D oor eene gunstige beschikking van
philosophiae erga religionen christianam pie- Koning Lodewl
jk zag hj zich in 1809 in staat
tate (1836)'',- en pDie HeyelschePhiloso- gesteld Om nogmaals naar Parjs te vertrekphie. Beitrgge zu ihrer richtlgern Beurthei- ken,waa'
r hj werkzaam was onder de leilung und W iirdiging (1843)'',en overleed te ding van Pierre Cartellier en een eereprjs
Teplitz den 13den September 1853.
Gaboen is de naam van een zeearm aan
de westkust van Afxika, die tusschen kaap
Joinville (Sta Clara) en Sandy Point met
eene afwisselende breedte van 11/? t0t 3

behaalde door een geboetseerden rHércules,
w orstelende met den stiervan Creta'',w aarna

hj Italië bezocht,waar hj ziçh in den raad
en de vriendschap van Canora mogtverblj-

den. In 1813 in Amsterdam teruggekeerdj

geogr.mj1terlengtevan9geogr.mjlinhet werd hj t0t stadsbeeldhouwer benoemd

land doordringt.Deze smalle baaiisten zui- en leverde, behalve een aantal borstbeelden,
den doorlage en ten noorden doorvrjllooge Een jongeling, eelz splinter uit den voet
het m arm eren praalgraf van
oevers begrensd. Geruimen tjd hield m en halende''
haar ten onregte voor den mond van eene Joan M eerman in de St.Pietersl
terl
t te Leixivier.Aan haren zoom hebben de Fransohen den, het praalgraf van den admiraalvan
s/ler.gdz?in de Nieuwe kerk teAmsterdam ,
zich gevestigd, en hunne heerschappj iser X lq
doorhetverdrag van 1Junj 1862zuidwaarts - het m onument ter eere van den dichter
aanmerkeljk t
litgebreid.- De aardrjkskun- I'eitlt te Zwollet - en het ruiterstandbeeld

digen van onzen tjd geven den naam van van prins Willem 1.Hj wasvoortsKoninkGaboenkns
'tof Gaboenland aan de gf
?heele kust li
jlk beeldhouwer, lid der 4de klasse van het
van Gtlinea, van de Biafra-baaien de Cam e- voormalig Instituut en belast m ethet onder-

roen (4ON.B.) tot aan kaap Lopez Ot'zelfs
t0t aan Mayoemba (3O Z.B.). Dit gewest is
meer dan 100 geogr.mjllang en van 12 t0t
30 geogr:mjlbreed.
Gabrlël (Man Gods)isvolgensdelatere

wjs in de beeldhouwkunstaan de Académie
van beeldende kunsten te Amsterdam.Hj
Overleedjldaarden 3lstenDecember1833.
Gabriéli (Andréa),een uitstekqnd componist, werd geboren te Venetië omstreeks het
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Q99

jMr1510,genoothetonderwjsvan Villaerq ondersteunde en na de troonsbeklimming van
verbond zich in 1536 a1szangeraan dekapèl dezen Vorst t0t diens gunstelingan behoorde.
van den Doge,en werd in 1556 organistop Hi
j verkondigde aan Dgvid het ongenoegen
het 2de orgelvan de St.Alarctls-kerk,welke van Jehova over de volkstelling en spoorde
betrekking hj bekleeddetotaanzjn dond in den K oning aan, om de dreigende strafdoor
1586.Onderseheidenemuziekstuklttln vanzjne oferanden aftewenden.Men meenttdathj

hand kwamen te Venetië:Niirnbtlrg en Ant- de tem pelm uziek in Orde gebragten metN aweqen in druk. T0t zjne meest-beroemde than de lotgevallen van David beschreven
leerllngen behooren Hans Leo Haszler uit heeft.
Niirnberg, Jcltamnes Tdfr'
lfd Slrelinyk uitH0lGadam es of Ghadames,eene stad en ves-

land,en zjn neefœ oranniGtrùz.iF/ï.Laatst- ting in Tripolis,ligtaan denoordeljkegrengenoemde,desgeljkseenuitstekendcomponist, zen der Sahara ln de evenzoo genoemde
lts rcydamus''genaamd, en
w erd belast m et het bespelen van het eerste oase, door Plini'
orgel in de St.Marcus-kerk,en overleed in is de zetel van een Moedir-Bey. Men vindt
1612. O0k van dezen kunstenaar zjn vele er 6 m oskeeën,7 scholen en Ongeveer 10000

muziekstukksn in hetlichygegeven.
G abriëlll (Catarina),eene beroemdezangeres, geboren te Rome omstreeks hetjaar
1730, was reeds op haar 14deJaar de lieveling van het publiek en betrad in 1745 het
tooneelte Lucca.Later bezocht zj W eenen;

inwoners, die in 2 vjandeljke stammen verdeeld zjn,welke afgezonderd van elkander

Petersburg en Lopden en keerde in 177i
terug naar haar Vaderland.Nadat de Koning

heerschappjdewelvaartaanmerkeljkverminderd is,bljft zj een centraalpuntvoorden

leven.Tn het midden derstad ontspringteene

warme bron, die t0tbesproejing dertuinen
dient,daar heter in 4jaargemiddeld slechts
eenmaalregent.Schoon eronderdeTurksche

van Siciliëhaar eeniyen tjd in hechtenishad binnenlandschen handel? waar de karavanen

uelstreken bjeenkomen.
gehouden, trad zj ln 1780 wederom Op te uit verschillende hel

Milaan, vestigde zich vervolgens te Rome, TOt de uitvoer-artikelen behooren er vooral
en overleed aldaar in 1796.Hare welluidende ivoor, Yvas? runderhuiden, geverwde geitenen buiyzame stem verhiefhaart0tde eerste vellen,strulsvederen,goud,en katoenen stof-

dramatlsche zangeresvan haren tjt
'
l.
G achard (LouisProsper),archivaris-generaal van hetkoningrjk België en een verdiensteljk beoefenaar dergeschiedenis,werd
geboren te Parjs in 1800tzag zich a'
anvankeljk bestemd vool' de boekdrukkerj, studeerde echterin de regten,en begafzich toen

naar België,waar hj na de Omwenteling van
1830 als archivarisgeplaatstwerd.Hj heeft
niet alleen door de rangschikking en verrjking der schatten van hetarchief,maar o0k
door zjne geschiedkundige nasporingen zich
zeerverdiensteljkgemaakt.lnzonderheidheeft

fentterwjlerlal
ten,zjde?rlaskralen,wollen stoFen,rOodemutsen,papler,zink,koper,
suiker, spiegels, degenkllngen, naalden enz.
worden ingevoerd,00k worden erjaarljks
Ongeveer 500 slaven en slavinnen aangekoerd.
De karavanen trekken van hiernaarTripolis
in 12,naarGhâtin 20,naarKanoin 110,naar
Timboektoe in 60 en naarTaoeatin 22dagen.

Gadara was in ouden tjd eene vesting

en tevens de hoofdstad van Peraea,ten zuiden van de riviel'H ieromak,ten zuidoosten

van het zuideljk tliteinde van hetmeerGenesareth gelegen en voornameljk dool'Heideonze Vaderlandsche geschiedenis veelte dan- nen bewoond.Nadat zj dof
ll
- de Israëlieten
ken aan zijne pcorrespondance deGuillaume- verwoest en dool' Pompqlàs wederom opgele-raeiturne (1847- 1865,5 d1n)'',- en aan bouw d w as, sohonlt Altgttstn&.haar aan Kozjne rcorrespondance de Philippe 11 surles ning Herodes, na wiens dood zj aan Syrië
aFaires des Pays-Bas (1848- 1859, 3 dlnl'', ten deel viel. Seelzen en B ltrekltardtvonden
door hem m eerendeels Ontleend aan het ar- de bouwvallen dezer plaats in hetdorp Om

chiefvan Simancas in Spanle.Voortsschreef Keis, ten zuiden van Sjeriat-el-Mandoer.In
hj: oRetraite etmort de Charles V (1854)'', de geschriften des Nieuwen Testaments vinen pDnn Carlos etPhilippe 11 (1863,2 dln)''. den wj van Gadara melding gemaakt.
Gaddi is de)geslachtsnaam van eenige
Hj is onder anderen lid van deKoninkljke
Belgische Académie van Mretenschappen en Florentjnsche sehilders.W tlvermelden:
secretaris der Geschiedkundige Commissie.
Gaddo Gaddi,geboren teF lorence in 1249.
G ad (geluk)is de naam van een zoon van Hj werd in 1308 door Clemens V naarRome

den aartsvader Jaeob en van Zilpa,de dienst- geroejen,waar hj een aantal mozaïekwermaagd van Lea.Hj werd alzoo hethoofd van ken ln den trantvan Cimabue vervaardigdej

een stam,diebj den uittogtuitEgypteruim van welkemenoverbljfselen vindtindekerk
46000 zielen telde en bj den intogt in het St.Maria Maggiore,alsmede in de kerken te
beloofde land de voorhoede vormde.Zjn ge- Arezzo en Pisa,- voortsteFlorence.alwaar
bied strekte zich uit, ten noorden van dat hj in 1312 overleed.
van R'aben,over eene bergstreek van debeek
Jabbok t0t aan Jaëser en oostwaartst0t aan

Taddéo GJ##it een zoon en leerli
nq van
den voorgaande,geboren te Florence ln het

Rabbath-Ammon,terwjl de Jordaan'en het jaar 1300. Hj begafzich vemrolgens onder
meerGennesareth dewesteljkegrenzenvorm- de leiding van Giotto en overtrof dezen

den. Het land w as er uitmuntend geschikt m eestf
?r? zoo niet in compositie,dan toch in
voor de veeteelt.- Gad isook de naam van frischheld van coloriet,in de sierljkheid der
een Israëlietischen profbet)die David in den. plooji
nr en in de voorstelling van het gei-n.
zgrjkste kulzstgewrochtenZJ
tjd zjner oluzwervingen met goëden l*aad laat.Zjne belal
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DHet leven derMadonna''in de kapèlBaronçelli in Sta Croce te Florence!- eene qAfneming van het kruis'' thans ln hetmuse'um
aldaar, - voorts eenige stukken in kerken

zame delfstof, bj Ytterby in Zweden gevon-

den. Daarin ontdekte Gadolin in 1794 eene
nieuwe soort van aardet dool' Eekeber.j i
n

1796 (tter-aarde genoemd. Het yadollniet

te Arezzo, Florence enz. Men zegt,dat hj kristalllseert zelden en Onduideljk ln 2- en
ook alsarchitectwerkzaam isgew eestenonder
anderen den toren van Sta Maria delFiore

éénledige of monoklinoëdrische, zailvormige
kristallen,is schelpachtig ofOneFen en splin-

gebouwd heeft.Hj overleed in 1350.

terig van breuk,op zjn bestaan dekanten
doomchjnend, zwart en met een glasglans
van den voorgaande. Hj werd geboren in bedeeld.Zjnehardheid ligttusschen die van
1327,was schilder en koopm an en beoefende veldspaatenkwarts?enzjnsoorteljkgewigt
a linterig gadolinietsmelt
de kunst hoofdzakeljk uit liefhebberj.Men bedraagt4 t0t4,3.bp
Angiolo Gtz##i, een zoon en een leerling

vindt fresco's van hem in Sta Croce te Fl0- voor de blaasbuis t0t eene bloemkoolachtige
massa, en schelpachtig gadoliniet wordt er
rence.Hj Overleed in 1389 Of in 1394.

G ade (Niels MTilhelm), 00n uitsteltend grjsachtig groen zonder te smelten.Hetwordt
componistvan Onzen tjd,geboren teKopen- ontleed door zoutzuur?waarbj zich kiezel' eene kiezelzure verhagen den 22steFebruarj 1817,toondereeds gelei afscheidt, en is 0f
vroeg een ongemeenen aanleg voor de toon- binding van cerium-oxydule metytter-aardeen

kunst, ontving echter eerstlaatOnderwjsin jzer-oxydule öfhet bevat daarenboven lanhet piano- en vioolspel en bragt hetweldra thanium-oxyde en beryl-aarde. Tegeljk met
ltm en
z0o ver,dat hj bj de Koninkljkekapèlte yttri'tbm bevat gadolinietde metalen erbi'
Kopenhagen als violist geplaatst werd. Met terbium7 terwjlheteeril@tm vergezeld isvan
am en didymium. Men vindt het in
grooten jverlegde hj zich t0e op decol
'
npo- lanthank'
sitie, en zjneouverturerNagalmen van 0s- grofkorrelig ganggraniet in Zweden en N00r-

sian''werd in 1841 door de Muziok-académie w egen, op Bornholm ,en in de Noord-D uitte Kopenhagen bekroond,waarna de Koning sehe en Noord-Nederlandsche zwerfblokken.

hem met een jaargeld begiftigde, ten einde
G aea of Ge,in het Latjn Tellns ofde
hem in staattestellen om te reizen.Debj- zcrtfc,eenecosmologisehegodheidderOuden,
val,waarmede zjne ouverture en later eene ontstond volgens Ileslodus na den Cltaos en
sj-mfonieolltvangen waren,bezorgdehem eene schonk hetaanzjnaan Uranus(den Hemel),
us (de Zee),ultnoodiging van Mendelssohm,zoodathjzich Oros (hetGebergte) en Pont'
in het palaar van 1843 naar Leipzig begaf. voorts met Uran'
t
bs aan de Titans (retlzen)
Jn 1844 ging hj naar Rome,maar keerde OeeanystCpezfd,Creins,J'cwe/ffy,H yperion,TWJJ,
weldra naar Leipzig terug, waar hj met Rheat M nemosyne, Tltemis, Pltoebe, Tethys,
Mendelssohm en na diens overljden alleen Saturnus (Kr0n0s),de Cyclopen en de Hecamet het besttlur van concerten w erd belast. tonc'
heiren (Honderd-armigen).Zj wasweldra
In het voorlaar van 1848 vertrok hj naar OntevredenOp Uray6'
l&s,weshalvezjmetharen
Kopenhagen, waar hj de concerten derMu- zoonKrol
tos(Saturnus)tegenhem zamenspande
ziekvereeniglng dirigeerde, en tot professor
in de m uziek en vervolgenst0torkestm eester

en het leven schonk aan een aantal andere
kinderen. Vervolgens strekte zich haar mis-

den Koninkljken schouwburg benoemd
werd.Zjne eerste muziekstukken ondersc,
heiden zich' door een noordsch-romantischen
geest,terwjl hj later die plaatseljke kleur
m eer en :;00r heef
t laten varen. Van zjne
w erken noem en W@I
J**
. Zeven Symfonieën
vjfOuvertures, pcomala'' een dram atisch

lloegen desgeljks uit tOt Kronos, zoodatzj
heimeljk Zens (Jupiter),den zoon van hare
dochter Rhea, opvoedde en aan dezen den
zetelschonk van den onttroonden Kronos.Zj

Van

w erd inzonderheid in Attica gehuldigd,en op
somm ige plaatsen, zooals te Delphi,alseene
voorspellende godin beschouw d. Later heeft
gedichtnaar Ossian voor solo,koorenorkest, m en llaarvereenzelvigd m etRlteaen Cybele.Erlkönigs Tochter''
anta- In Onzen tjd heeft men den titel van yGaea''
zluentef
zie'''. - een Octet, sextet en quintet, voor m eermalen gegeven aan geschriflen,dle Over
strjk-insta-umenten,- twee klaviex-trios,- de bestanddeelen deraardkorst handelen.

eenige sonaten, een grolta'
antalliederen, G aelen (Alexander van),een verdiensteenz.0ok heeft hj de opera oMariotta''ge- ljk sehilder,geboren teAmsterdam in 1670
componeerd.D ezeuitstekendekunstenaarheeft
in hetlaatstvan 1873 0ns Vaderland bezocht,
en is vooral te Amsterdam met de grootste
onderscheiding ontvangen.

w as een der beste leerlilzgen van Hltytenbur.q
en dezen meermalen behulpzaam in hetschil-

G adok is Op Java de-inlandsehe naam

aan llet hof van den keurvorstvan Ketllen,
en begafzich vel-volgens naar Londlan,waar

van Bischlfla p'
t
zrtu3ïcl BI.,de eenige sofart
van datgeslaclltdiealdaargroeit?Zjbehoort
t0t de fàm ilie der Euphorbiaceèn en levert
uitmuntend timmerhout, dat ;jn van vezel

deren van veldslagen enz.Hj deedeenereis
door Dtlitschland, vertoet'
de geruimen tjd

hj eenigekapitale stukl
ten schilderde,waarOnder: pDe overwinning van W illem III aan
de Boyne'', - plfoningin Anna, naar het

en donker van kleur is. Tevens w ordt het
door de witte mieren A'erschoond zoodatde

Parlementrjdend'',- en ,Develdslagen van
KarelI tegen Crom well''.
Gaèlisch (Het) is in engeren zin de taal
Javanen hetgaarne gebruiken btjhetbouwen
van huizen.O0k in Yöör-en Achter-lndië is

het te viqdep.

van de bew oners der Schûtsc,
he Hooglanden
en in ruimeren zin die tak der Celtische taal-

G aanhnlet is de naam van eene zeld- groep, waartoe behalve het eigellljke Gaé-
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lisch ook het Iersch en de volkstaalvan het een goed voorkomen en eenige geplaveide
eiland M an behooren. D eze 3 spruiten van straten,benevens een aantalkerken en kloosdenzelfden tak kwamen in ouden ttid veel ters. T0t de m erkwaardigste gebouw en bem eer m et elkander overeen dan in onze da- hoort erdehoofdkerk,aan den heiligen Erasgen. De Gaélische letterkunde is niet zeer z4'
lf: gewjd,- alsmedehetkasteel,op eene
uitgebreid..Eelà grootaantal Oude gediehten rots gebotlw; en de rustplaats van hetstoffeis ln de eerste helft der16deeeuw verzameld ljk overschotvan den connetable Karelran
door James M ae Grepor,vicar van Fortingall .fof
xrùt
lzl.De omstreken van Gaëta zjn fraai;

en deken van Lismore.Zjn werk r'
rheDean men vindt er bevallige buitenverbljven en
of Lism ore's B00k'' is in 1862 in uittreksels tuinen met oranjeboomen. - Deze stad is
uitgegeven doox Skene m et eene Engelsche zeer oud,ja, de sage meldt,dat zj door
vertaling van M 'Laneltlan.Daaronder bevin- Aeneas gesticht werd en naar zjne voedster
den zich stukken,dieaan Ossian worden toe- Cqjet
a genoemd.Vele aanzienljke Romeinen
geschreven. Tot de, nieuw el'e dichters der hielden er weleerhun verbljf,zoodatertemHooglanders btlhooren Robert Calders.xhcktzty pels, schouwburgen enz.verrezen.Antonin'
us
ofRobb Opzlo
z(Poems 1829),en D'
tnean Ban Tï'lf.s deed er eene haven bouw en ot'de be-

Mt
lntyre vanGlenorehy (Poems,1834).Voorts staande verbeteren.In hare nabjheidverhefheeft Campbell in zjne rpoptllar tales Ot'the fen zich de dorpen Mola diGaëta en CastelM'est-llighlands (1860- 1862,3 dlnl''sproken lone op de bouwvallen der aloude stad F0r-

en sagen in het Gaélisch verzameld.De beste m iae.Na den Ondergang van het Romeinsche
spraakktlnst dezer taal is die van Stewart Keizerrjk bezat Gaëta gertlimen tjd een ge(1801 en 1812))terwjl Armstrony (1825)en meenebesteljken regérirlgsvorm en werd bede Highland-society (1828,2 dln) woorden- stuurd doorhertogen!diedenPausalsleenheer
boeken van het Gaélisch geleverd hebben.
erkenden, totdat zj den 25sten December
Trran zfrJ#os veroverd,
Daesbeek tlacobvan Abcoude,heervan), 1435 door
een kabeljaauwschgezind Nederlalzdsch edel- met Aragon vereenigd 0n later aan Napels
lon vanZtveder,titz01A beoltdeen toegevoegd werd. De vesting,rlletItaliaanm an, was een zf
stelde zich op een Onregtvaardige wjze in sche Gibraltar'' genaamd, bestaat uit e0n
het bezit van de heerljkheden Abcoude en lagen,metbastionsvoorzienen wa1metgraeht

'
W jk bj Duurstede,waarbjhj die vanGaes- en glacis en meteenigebuitenwerken bj de
beek,Putten en Strjen voegde.Bjdendood poorten. Daarachter ligt eelz terras en dit
van Jan '
t
lclz leqeren vatte hj met Willem grenst aan den steilen Drievuldigheidsbery,
rcoz Eymondt in Holland de teugels op van waarin kazematten aangelegd zjn.Gaëta ls
het bewind in naam van hertog Jan ranWz.tx- den 3osten September 1707 na eene belegering
bantt die hem in 1425 t0t stadhotlder aan- van 3 maanden c
loorden Oostenrjkschen gestelde. Hj verbande de Hoeksche edelen, neraalDann stormenderhandingenomen.Nadat

sloeg nOg in laatstgemeld jaar hetbeleg voor zi
J* in 1711 versterkt was, werd zj in 1734

Schoonhoven,wtlrd doorkili
ps ran Woz
l
/r-t/ozl- na eene belegering van 5 m aanden door het
dië van het stadhouderschap ontslagen en in vereenigde Fransehe, Spaansche en Sardini1428 t0tlid van den regéringsraad benoemd, sche leger t0tdeovtlrgave gedw ongen.Daarna
en deed in 1441 te U trecht een steekspel werden er de vestingwel'ken w ederom verbehouden,waar hj zelfboven de andererid- terd,en de Franschen hielden de stad in 1799
ders uitmt
lntte.In 1449 zag hj zich wegens
verzet tegen den bisschop R'
tdol
f ran .
D@d.
pholt in den kerker geworpen, maar werd
weldra gebannen met verlies zjner goederen.
In 1455 riep bisschop Gq
ybreelttran Brederode
hem terug en herstelde hem in het bezit
zjner heerljkheden.Hierna bestrafteGaesbeek
de wederspannige burgersvan W jk bj Duur-

eenigen tjd bezet.De Franscken belegerden

haar voorts onder M assgna in 1806.Binnen
hare muren voerde de heldhaftige prins Lode-

't
l
lk
/k van A'
e,
S.
SCZ
I-TAïJ@dJAtZJhetbevel,en hj
volhardde van Februarj tot Jtllj,toen eene
gevaarljke wond hem noodzaakte om naar
Sicilië te vertrekken?waarna de vesting den
18den Julj capituleerde.O0k paus Pius IX
stede, en overleed kinderloos om streekshet vertoefde er na zjne vlugt uit Rome van den
Jaar 1459.waarna'zjne heerljkheid Abeoude 25sten Novem ber 1848 t0t aan den 4den Sepen de stad W jk bj Duurstede aan hetSticht tember 1849.Toen voorts den zden November
vervielen.
1860 Capua bezw eken w as, trok Frans 11
Gaëta,eene havenstad en eenedersterkste met het overschotvan zjn legervan Napels
vestingen in de ltaliaanscheprovincie Caserta naar Gaëta,hetwelk nu van alle zjden be(Terra diLavoro), 15 geogr.mjlten zuid- schoten werd,zoodathet zich den 13den Fecosten van Romeen9'/ageogr.mjltennoord- bruarj 1861 moestovergeven.
GkFel is de naam van eene z-tandige
oosten van Napels, ligt 2 geogr.mj1 ten
westen van den mond der Garigliano op eene hooivork. De 2 tanden vormen beneden een
kleine, door eene sm alle landtong met het hoek en loopen naar boven uitéén.Een gafvastelaud vereenigde kaap aan de Tyrrheen- tblzeil aan boord van sommige schepen heet'
t

sche Zee,die er (
1ohoogstbekoorljke Golf eene dergeljke gedaante.
van Gaëta vormt.Zj is de zetelvan een bis- GaFelsteng (Gypsophila L.)is denaam
schop,de hoofdplaats van een district en telt
als genleente ruim 16000 en als stad ruim

van een plantengeslaeht uit de fam ilie der
Sileneën.Het Onderscheidt zich dooreen klok-

10000 inwoners, die zich hoofdzakeljk met vomuiqents-tandigen ot's-spletigen kelk,eene

de vischvangst bezig houden. De stad heeft

s-bladlge bloemkroon en eene eenhokkige,
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s-kleppige zaaddoos, en omvatoverbljvende steken werd getroFen, zoodat hj den 6den
kruiden en halfheesters, die meerendeels in Novemb
er
Pa
wlo1a8i5t7
sjte Koetaïs overleed, - en
Midden- en Zuid-Europa en Noord-Azië te Paul
Gayarin, een verdiensteljk
huis behooren. Daarbj bevinden zich vele Rnssisch staatsmau, die in 1864 voorzitter
sierplanten en geneeskrachtige gewassen.G. werd vandenministerraad,doehzjnebetrekmuralis .r., die onder den naam van slanke- king in 1865aan grootvorstConstantl
jnmoest

ot'm'
auryafelstenyookin0nsVaderlandgroeit, afstaan, wiens plaatsvervanger hj bleef,
heeftljnvormige? gekruiste bladeren,naakte waarna hj den 5denMaart1872 Overleed.
kellken,een gegaFelden stengel,aan den t0p
Gagel(MyricaGale L.
)isdenaam eener
afkeknotte en zeerfljn getande,vleeschkleu- ylant, welke t0t de familie der Gagelachrige bloem bladen en Okselstandige bloem en, tlgen (Myriceae) en in het stelsel van Linen is in geheel Midden-Europa te vinden, z/tzell.
s t0tde Tweehuizigen Viermannigen be-

G.elepans Wïeù.groeitin Tauriëop een hoort. De manneljke bloemkatjes zjn vrj

kiezelachtlgen bodem en is eene lage,beval- lang en rolrond,en de.vrouwet
jke eivormig;
lige plant metlancetvormige,eenigzins vlee- de min ot'meerkantigenootjesvormen eene
zige,onbehaarde,blaauwachtig-groenebladeren di
gt ineengedrongene vrucht,en debladeren
en vele bleekroode of witte bloemen Op zjn lancetvurmig,van bovengezaagdennaar
draadvormigebloemstelen,- G.fastigiataL. Onderen versmald. Deze familie telt slechts
groeit in Europa en Siberië en draagt aan weinige geslachten en soorten, en van deze
een stjven stenqel ljnvormige, Onbehaarde komt alleen de gagel in Europa voor.Deze
bladeren! klevenge bloemstelen, en wittet is bj 0ns O0k bekend onder de namen van
trosvormlg geranrschikte bloemen,- G.ylo- Drentsclte thee, Brabantsche myrt,post, luisvleg-cfl Pall.groelt in Taurië en op den Cau- k'ri#,en komt a1s een heestergewas voor op
casus 0l? steenachtige plaatsen en draagt moerassige en veenac,htige heidegronden.Dit
fraajewlttebloemen,- G.paniculata.
r.)op gewas is voor de veenvorming van groot beSicilië en in Siberië te vinden, behoortt0t lang; ook gebruikte m en weleerde bladeren
de sierplanten en bezit een stengel,die een en vruchten van de gagelplantals geneesmidNed. el hoog'wordten zich verdeeltin aren middeltegen schurft,terwjlmen ze 0okwel

mettallooze bleekrodde,welriekendebloemyjes.Van G..
SJr'
?
XJAi- Z. gebruikt men ln
Spanje van ouds de bladeren in plaatsvan
zeep, waartoe o0k de wortel dient,w elke
onder den naam van k
bkaansel
ten zeepwortel
bekend is,terwjlhj metden eeltten zed.
p?
tlprtel(SaponariaoëcinalisL.
4veelovereenkomst
heeft.
Gagarin is de naam van een vorsteljk
geslachtin Rusland,hetwelk teMoskou zjn
zetel heeft. Tot de merkwaardigste leden
daarvan behooren:M atwéiWdfrozcï/tp'Gagarin,

gouverneur.generaalvan Siberië ten tjde van
Peter 1. Men vermeldt,dat hj in de dagen,
toen de oorlog van den Czaar metZw eden
een ongunstigen keer nam , het voornem en
koesterde, om zich met Siberië van Rusland

ijnmaakt,om haar te vermengen met welriekende zalven;voorts kan zj dienen t0thet
verdrjven van ongedierte. In Amerika
heeft m en eene wasdragende gagelsoort(Myrica cerifera L.
4,wierwortelbraking wekt,
en van eene Oostlndischesoort(Alyrica
sapinda B'
teltan.
jwordtde vruchtgegeten.
G agern (V0n). Onder dezen naam vermelden wj:
Hans O//
,H,//FA Ernstyvrjheervon Gagernj
een Duitsch schrjver en staatsman,geboren
te Kleinniederheim bj W orms den 25sten
Januarj 1766.Reeds vroeg trad hj in Nassau-usinqen in staatsdienst, werd in 1791
afgevaardlgde naar den Rtiksdag,vervolgens
voor Nassau-W eilburg gezant te Parjs! en
daarna geheimraad en voorzitter derregémng,

1os te rukken, doch vöördat hj het ten uit. totdathetbesluitvan Napoleon,datniem and,
voer kon brengen,werd hj in hechtenis ge- op den linker Rjn-oever geboren, buiten
nomen en den 17den Junj 1721 te Petersburg Franltrjk mogtdienen,hem noodzaakte om
opgehangen, - P aul Gtzfzlrïl/zni/t
p'Gagarin, zjne betrekkl
ng neder te leggyn.Hj begaf
geboren den 19denJanuarj 1777;hj trad in zich naar W eenen waar hj ln betrekklng
s
t
o
n
d
me
t
Ho
rmayr en hertog Joltan en in
het huweljk met Anna Zczpd.
p'
izà, de maîtresse Van keizer Paul, en overleed den 1812 deelnam aan het plan,om Tyrolweder
14den April1850, Seryei .JIXZItIZnïJ.P'Gaya- in opstand te brengen.Toen echter ditvoo1=
rizl,voorzitter van hetLandbouwgenootschap nemenschipbreukleeddoorhetopligtenvaneen

te Moskou en aldaar Overleden in Januarj Engelschencourier,moest11joostenrjkverla1863, - Aleœander Iwanowi
tsj Gtwcz
rïzl,een ten.EerstginghjnaarhetRtlssisch-pruissische
uitstekend generaal? die in den Caucasus
streed? in 184: milltairegouverneurwasvan

hoolklkwartieren toen naar Engeland.In 1814
w erd hem het bestuur Opgedragen over het

Koetaks,in1854in den slag bj Tsjoj0kzwaar prinsdom Oranje en in 1815 nam hj als

gewond en daarna t0t lultenant-generaalbevorderd w erd, il1 1855 bj de vrt
lchtelooze
bestorming van K ars w ederom eene w onde
ontving, zoodat hj in Duitschland de baden
m oest gebruiken, doeh in 1857 als gouverneumgeneraalnaarKoetaïsterugkeerde,w aarna

gevolm agtigde van den Koning der Nederlanden deel aan het Congrès te W eenen. Te

Parjsgeltlktehethem vnorts,om een yrooter

grondgebied te bezorgen aan het Konlngrjk
der Nederlanden, doch zjne pogingen, om
den Elzasw eder totDuitschland te brengen:
hj bj eene poging, om zich op last der re- bleven vruchteloos.In 1818 zag hj zich begéring meester temaken van den vorstCon- noemd t0tNederlandsch gezantbj den DuitdfclfplDadesjkalian,doordezen met3 dolk- schen Bond.Reeds te voren had hj in zjne
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brieven aan prinsM etternieh aangedrongen op minuten stierf. Dit geschiedde op den zosten
eene bevordering dereenheidvan Duitschland, April 1848. De noodlottige dood van dezen

en ook zi
jne bemoejingen op den Bondsdag
gettligden van zjne vrjmoedigheid en van
zjne vaderlandsliefde.In 1820 werd hj gepensioneerd,waarna hj zich vestiy'
de op zjn
buitenverbljf Hornau bj Hi
schst ln HessenDarmstadt.Hj werd 1id der Eerste Kamer
van hetGroot-llertegdom en wistdikwjlsde
aandachtder vergaderingbjbelangrjke vraagstukken te bepalen. In 1848 diep getroffen
doorhetverliesvanzjnzoonI'
riedrichtzeide
hi
j het openbaar leven vaarwel en overleed
den zzstenOctober1852.Van zjnegeschriften
noemen wj:pDieResnltatederSittengeschichte
(1
808-1837,6dlnl''meteenvervolgyetiteld:
rCivilisation (1847),:,
rDie Natlonalgeschichte der Deutschen (zde uitgave 18251826,2d1n)'':- mMein AntheilanderPolitik
(1823- 1844,5 dln)'',- en plfritik desVö1kerrechts (1840)''.Daarenboven heeft hj een
aantal vlugschriften in het lichtgegeven.
Friedriclt.
/c/#fzïz
l,vrjheerron Gagern,een
Nederlandsch qeneraal en een zoon van den
voorgaande. H!j werd geboren te W eilburg
den 24sten October 1794,studeerde te Göttingen,maar ombelsde weldra de krjgsdienst,
nadat hj zich aan de Polytechnischeschool
te Parjs geoefend had in de wiskunde.Met
hetOostenrjksehe legernam hj deelaanden
togt naar Rusland,streed bj Dresden,Kulm

geachten krjgsman wekte in Duitschland
groote deelneming.Hj was een wetenschappeljk ontwikkeldmarl,die zich tevensdoor

de veldslagen van 1815.Na den vrede was llj
als een kundig Officier jverig werkzaam bj
den generalen staf:terwjlvoortsde gttbeurtenissen van 1830 en 1831 hem alsmajooren
chef bj den generalen stafvan den hertog

zich op den landbûuw tOe t.e leggen en zette

pradisehe bekwaamheid. In 1839 vergezelde

het bestuur van het landgoed Monsheim ,en
betrad eerst in 1846 weder het gebied der
staatkunde, toen de regéring door eene

en Leipzig, maar ging vervolgens over in
Nederlandsche dienst en Onderseheidde zichin

echte humaniteiten dool
,vrtjzinnigebeyinse1en onderseheidde.HjwasridderderMilltaire

W illemsorde 3deklasse en dex Orde van den
Nederlandschen Leetlw ,kom mandantderOrde
Vall den W itten Valk van Saksen-W eimar,
ridder der Stanislaus-orde 2deklasse van Rusland en ridder-grootkruis van de Orde der

Eikenkroon. Zjn broeder Heinrich schreef
zjne levensgeschiedenisonderden titel:pDas
Leben des Generals Friedrich v0n Gagern

(1856 1857,3d1n)''
Ileinrieh, WGJJ:J'
?
ZI A'
l
t
yust, vrjheer von

Gayern, een broeder van den voorgaande.

Hj werd geboren te Baireuth den zosten

Augustus 1799, bezocht de militaire sehool
te Miinchen, trad in Nassat
lsche dienst en

woonde als2deluitenantden slagbj W ater100bj.Nahetsluitenvan denvredestudeerde
hj te Heidelberg,Göttingen en Jena in de
regten en begafzich ten behoevezjnerverdere ontwikkeling in 1819lldal-Genève.Hj
bekleedde daarna verschillende staatsam bten
in het groot-hertogdom Hessen, en werd in
1832 t0t lid der Tweede Kamer gekozen.De
werkzaamheid)die hj aldaarin vrjzinnigen

geest aan den dag legde, koste hem zjne
betrekking, Hj wees het pensioen van de
hand,zorgdevoorzjneOnafhankeljkheiddoor

na zjne herkiezing den strjd voort tegen
hêt stelselder regéring.Daar deze echter de

meerderheid had, welke zjne bedoelingen
verjdelde,wenschte hj na heteindigen der
Bernltard ran Saksen-Trréïzzltzr in de gelegen- zitti
Van
kng
Ome
n. 1836 niet w ede
hi
jr i11 aanmerking
heid stelden om bljken te geven van zjne te
Daarna hield
zich bezig m et

hj prinsAlezander naarRusland,- in 1843
vertrok hj alsgeneraalmeteenebelangrjke
zending naar Oost-lndië,en na zjn terugkeer
in 1847 zag hj zich benoemd tpt gouverneur
derresidentie en provincialenkomm andantvan
Zuid-Holland.In het voorjaar van 1848 vroeg
en verkreeg hj verlofen vertrok naarDuitseh-

nieuwe wetgeving de instellingen van RjnHessen wilde afschaffen.Hj betoogde in een
uitvoerig geschrift het Onw ettige van zulk

eene handelwjze, en werd in 1847 door
W orms weder afkevaardigd naar de Tweede

land.Hier was in Baden onderde leiding van Kamer.NaauweljkswasdeLanddaggeopend,
H eeker een Opstand uitgebarsten,en m en be- toen de bewegi
nyen vanFebruarj 1848 zich
schouw de von Gaxjern alsdenmeestgeschikten ook t0t Hessen ultstrekten,en ron Gayernzag
krjgsman, om dlen te dempen.Zonder de zich weldra aan het hoofd van het kabinet
aangevraagde goedkeuring der Nederlandsche geplaatst.Zjnebuitengewonetalenten en zjn

rege
'ring afte wachten,plaatste hj zich aan indrukwekkend voorkomen maakten hem bj
het hoofd der troepen,en deed bj Kandern uitnemendheid geschikt t0t het leiden van
vruchtelooze pogingen,om de leidersvan den politieke vergaderingen. Zjn plan, Om aan

opstand van hun voornem en af te brengen. e1k der Statell van Dtlitsehland eene grondNa een te vergeets gevoerd m ondgesprek m et wetti
ge regéring te bezoryen e11tevens alle

Hecker op de brtlg bj Kandern,stonden 'j
'
g te vereenigen t0t één Dultsch rjk, strookte
uurlattlrde vjandeljkelegersbjdenScheip- volkomen m et de gevoelens der bedaarde
eck tegenover elltaâr. Op het geroep: rDe Liberalen, zoodat htj niet alleen Op de vergeneraal vöfsr!'' trad ron Gayern voorwaarts gadering van 5 M aart te H eitlelberg en Op
en Onderhandelde regtstreeks m et de opstan- het Vöo'r-parlement (31 Maart) te Frankfort
delingen Over het llederleggen der wapons) aan de Main grooten ilzvloed verwierf,m aar
doch zonder gewenseht gevolg. Hj steeg ook in het laatst valz Alc)it0t voorzitter der
weder te paard en was.
j11stvoornemens om Nationale Vergadering aldaar benoemd werd.

bevelt0tden aanvalte geven,toen de vjan- Gedurende deaanvankeljkegeestdriftgenoot
deljkekogels hem troFen en hj na weinige hj een algemeen en volkomen vertrouwen.
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De voorstanders van den Bondstaatvolgden

radene besluiten der uiterstepartjen te verzjne leidingy.en bj zjne tegenstanders be- zetten. Eindeljk wa: hj den strjd moede
stond geen twjfel omtrent de zuiverheid en nam met zjne vrienden den zosten Mei
zjner bedoelingen. Toen de hoop, Om zich zjn ontslag. Toen voorts Praissen door midom trent de toekomstige regeling der zaken del van den Driekoningenbond de taak der
met de verschillende regéringen te verstaan, Nationale Vergadering - het bevorderen der
jdel bleek te wezen,keurde men zelfs in D uitsche eenheid Op zich scheen te w illen

de Hofkringen zjn voorstel goed, Um door nemen,zochtvon Gagern met zjne geestver-

een stouten stap hetcentraalgezagvoorloopig
ter beschikking te stellen van de Nationale

wanten op de vergadering te Gotha daartoe

mede te werken.Daarna werd hj gekozen
Vergadering,waarop de keusvandenRjksbe- t0t lid van het i'arlement te Erfurt (Maart
stuurder volgde.Een gedeeltederlinkerzjde 1850),waarhjindenzelfden geestwerkzaam
had die betrekking zelt'
s aan ron Gagern bleef en als leider van de voorstanders
willen opdragen,zooals bljkt uit de 52 op van den Bondstaat de aanneming der onthem uitgebragtestemmen.De verwikkelingen worpene Rjks-grondwet doorzette. De 0mvan dien tjd baarden hem intusschen vele mekeer der Pruissisch staatkunde vernietigde
moeijeljkheden. In oostenrjk en Pruissen echter de geringe hoop,welke men omtrent
begon de reaetie halzd over hand t0e te de Duitsche eenheid n0g koesterde. Toen
nemen,en in hetParlementkwam hetvraag- voorts in den zomervan 1850 de tl0l'log m et
sttlk aan de orde van het nieuw e staatslig- Sleeswjk-llolsteinuitbarstte,boodvon Gayern
chaam en van zjnebetrekking t0toostenrjk. aan om ten behoeve der Hertogdommen in
Reeds bj de beraadslaging over de eerste dienst te treden. Ditgeschiedde na den slag
afdeelingen van het ontwerp van grondwet bj Idstedt, en hj nam alsmajooxdeelaan
(26 october) verkondigde ron Gagern zjn den verderen rampspoedigen veldtogt.Daarna

gevoelen in hetvoorstel,om Oostenrjk met keerde hj tot het ambteloos leven terug,
een hechten band aan Duitschland te ver- verkochtMonsheim en vestigde zich metzjn
binden. Inmiddels had in Oostenrjk een gezin te Heidelberg.Hier Ondergingen zjne
ommekeer van zaken plaats. die de voorma- staatkundige denkbeelden eeneaanmerkeljke
lige meerderheid in het Parlement te Frank- verandering, daar hi
j in de jaren 1862 en
fort in Oostenrjksch-en niet-ooytenrjksch 1863 een aanhangerwerd der Groot-Dtlitsche
gezinden verdeelde.Skhmerliny en zjneland- partj.In den aanvang van Januarj1864ging
genooten namen hun ontslag a1s leden van hj als Hessiseh gezantnaar Weenen en behet Rjksministêrie (15 December), en Ton kleedde die betrekking t0t in 1870,w aarna
Gagern kw am eraanhethoofd.Hetprogramma, hj zich wjdde aan hetgenoteenereervolle
hetwelk hj 3 dagen daarna het Parlemrnt rust.
M arlmilian vrjheer TO% GJ#:rs?een broeaanbood,wasin Overeenstemming metztlne
vroeger verkondigde denkbeelden, en vond der van de beide voorgaanden.Hj werd gezjne regtvaardiging in deteKremsiergeble- boren te 'W eilburg en bevond zich van 1829
kene staatkunde.De zelfstandigheid van Oos- t0t 1833 in Nederlandsche en vervolgens in
tenrjk zou erkend, het overige Duitschland Nassausche staatsdienst.ln 1841 zag hj zich
toteen Bondstaatgeorganiseerd en de betrek- afgevaardigd naarhetParlement te Frankfort
king van dezen t0tOostenrjk door afzonder- en bekleedde er de betrekking van onderljke bepalingen geregeld worden. Na een staatssecretaris bj het departementvan Buihevigen strjd werd dit programma door het tenlandsche zaken. Na de Ontbinding der
Parlement aangenomen (Januarj 1849).Nadat Nationale Vergadering was ht
j ook bj de
den zlsten Maartdaaraanvolgende hetvoorstel zamenkomst zjnerpartj te Gotha en in 1850
van W eleker,om de grondw et in haargeheel als afgevaardigde naarhetParlem entteErfurt
aan te nemen, VerW 0rP0n Werd, llam T0n werkzaam .Eenige Jaren daarna werd hj ()pGagern met het geheele Rjksministérie zjn genomen in de R.Katholieke Kerk en veranontslag,slechtstjdeljk hetbestuur der zaken derde tevensvan staatkundigerigtingtwaarna
in handen houdende.Toen Pruissen voorts de hj in 1855eene aanstelling ontvlngalspMinisgrondwet, den 28sten Maart vastgesteld, térialrath'' bj het departement van Buitenafkeurde, begon het gebouw te wankelen,
datm et de grootste m oeite was opgetrokken,
en von Gayevn poogde vruchteloos een m iddenweg te vinden tussohen de wederspannigheid der regéringen en den drang der Demo-

landsche Zaken te sveenen.

Gagho, 00k Goylto,Koeyhak,Karkar,en
Cochiagenaamd,eenestadinwesteljkSoedan,
ligtaan de Nigeren w aste vorendehoofdstad

van het Sonhray-volk.Zj teltongeveer 20000

cratische partjen.Zjnerematigdevoorstellen inw oners, werd reeds in de 2de helft der

vonden geene meerderheld in de Vergadering, lode eeuw als koopstad vermeld, en bleef
en de Rjksbestuurder (aartshertog Johann) gedurende 6 eeuw en de meest w elvaxende
w ees in M eihetdoo1-ron Gagern hem voor- plaats in het land der Negers.
gelegde progm mm a van de hand. Von Gtwdrs
G ahniet Of a'
atomoliet is een zinkoxydebezat te veelbezadigdheid.Om eene revolutie alumiuaat,hetwelk,even als spinél,in regeluit te lokken. Nadat hj door de vorming m atige octaëders of in tw eelingen van dezen
van hetRjksministérie Grörell-Detmold-Frif/- vorm kristalliseert. Het heeft eene donker
genstein van het bestuur der zaken ontheven groene of blaauwe kleur, een vetglans, is

was,deedhj vruchteloozepogingen,om zich op zjn meest aan .
de kanten doorschjnend,
in de Nationale Vergadering tegen de onbe- bezit eene hardheid, welke die van kwarts
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overtreft, en een soorteljk gewigt van 4,3. etdel'
Esparne(1801,8 dln,nieuweuitqave
Het is eene verbinding van 55-570/0aluin- 1807)''zjn nletvanpartjdigheidvrjteplelten.
aarde met zinkoxyde,van welke laatste een

Bj de pEncycloyédie méthodique''leverde hj

klein gedeelte vervangen wordt door jzer- eene rDictionnalre historiqtle (1791,6 d1n)'',
oxydulen en magnesia, Voor de blaasbuis terwjl hj Onderscheidene pEloges''
.heeft0pis het onveranderljk; - voorts bljft het gesteld.Hj werdlid derAcadémie,en overnagenoeg onoplosbaar in phosphorzout en leed den 13denFebruarj 1806.
boraxglas, terwjl het met soda in de bin- Gaillardia Foug. is de naam van een
nenste vlam een zinkbeslag levert.M en vindt plantengeslachtuitdefamiliederZaâmgesteldhet in Zweden in talk-leien in deVereenigde bloem igen. Het Onderscheidt zich door geStaten in graniet.
straalde bloemhoofdjes,een bollen,stoppelig-

Gail (Jean Baptiste), een verdiensteljk borsteligen vruchtbodem,een uit2 of3 rjen

beoefenaar derGrieksche taal-en letterkunde, bjna geljke, langwerpig-spitse blaadjes begeboren te Parjs den 4denJulj 1755,werd staandomwindsel,enlangwerpir-wolligevrtlehin 1791 hoogleeraar in hetGrieksch aan het ten met 8- 10 stoppels voorzlen.Het omvat
Collége de France en verwierf weldra door eenjarige en overblj
'vendesierplanten,die in

zjnegeschriftenOverGriekscheaardrjkskunde Noord-Amerika groejen. G. aristata T'
l
fr.
$A
en geschiedenis grootelz roem.Hj werd lid wast Op drooge heuvels in het Rotsgebergte
van het Tnstituut en conservator der Konink- en aan de Missouri,wordtbjna eeneNed.el
l
bi
j
rk
ua
erjBi
1b8l2
io
9t
.hHj
eek,
he
0e
nftoverleed den 5denFe- hoog en draagtgroote,fraaje bloemen.O0k
voortreffeljkeuitgaven G. Drummondii Odc. welke m elz in Texas
ndt
,rabe
ei
en vertalingen geleverdvan Grieksche schrj, vi
me
tf
ajre
,kt
gro
eo
et
ne
e bl
de
or
egme
eljnke hoogte en is
versierd, doch
vers! nameljk van Homerus (1801,7 dln),
Her0*
#t?/'
l
f.
s (1823, 2 dln metatlas), Thatcydi- moet bj 0ns op eene vorstvrje plaatsdoor
des,Xlnophon,Luoian'
us enz.Voortsschrlef den winter worden gebragt.
hj:rLe philologueOu rechercheshistoriques, Gainsborough (Thomas),een uitstekend
geographiques,militaires etc.(1814- 1828,22 Engelsch landschapschilder, geboren in 1727
dlnmetatlasl'',- voortseeneGriekschespraak- te Sudbury in Suflblkshire en overleden te
kunst,en eene pGeographie d'Hérodote(1823, Londen den zdenAugustus1788)ontwikkelde
2dlnmetatlasl''.- Zjnebegaafdeechtgenoote reeds vroeg dooreigene stt
ldie zjn schildersE dme :$'0.p#1 Garre (geboren in 1776en over- talent en ontving daarna Onderwjsvan Graleden den 25stenJulj 1829),vanwiehjechter '
pelofteLonden.TOtzjnebestelandschappen
weldxa scheidde,schreefde Opera's,,Les deux

behooren:nrrlle shepherd'sboy''- prrheight

jaloux''en ,La sêrénade'' terwjlhun zoon between little boys and dogs'',- prl'he seaJean FrtKzlçoi,
s (geboren den 28sten october shore'' - en prrhe w oodman in the storm''.
1795, Overleden den zzsten April1845) zich Voorts schilderde hj uitmuntendeportretten,
doorde uitgaveder pGeographigraeciminores van w elke inzonderheid dat van de bekende
(1826- 1836,3 dln)''heeftbekend gemaakt. tooneelspeelsterm rs.Riddonshem grootenroem
Gaillac, eene axrondissementshoofdstad in bezorgde, en bovenalde zoogenaam de nBlue
het Fransche departem elzt Tarn,op den reg- boy'' een page in blaauw-zjden gewaad,
teroevervandeTarn,eenezjrivierderGaronne welk doek zich thans in hetmuséum bevindt
gelegen,teltn0g geen 10000 inwoners,maar van den markiesranl 'II'c.s/zzlïz3.$f:z'.

ls bekend wegens den voortreFeljken wjn,
die in haren om trek groeit.Zoowel de roode
als de witte Gaillac isgeestrjk en aangenaam
van smaak, donker van kleur en bljft lang
goed. Daar de stad een haan in haar wapen
voert,was haar wjn bekend ondernaam van

G aisberg (De)is de naam van een berg

bj Aveissenburg in het noordeljk gedeelte
van den Elzasq hj weld den 4den Augustus
1870 tegeljk met die stad stormenderhand
veroverd.- Een andere Gaisbery verheftzich

nabj Salzburg terhoogte van onreveer1300

XVin du cocq''qdeze w erd w eleer in 0ns Va- Ned.e1,ism etvruchtbtu'ealpenw elden bedekt
derland en in Engeland veelgebruikt.
en levertvan zjnekrtlin een praehtiguitzigt
Gaillard (Gabriël Henri), een Fransch op een aantalgrootsehe berggevaarten,zoodat
geschiedschrjver, geboren in het dorp Ostel vele reizigerszich derwaarts begeven.

GajusN voorheen minder juist ook wel
eerst in de regten,daarna in de letteren en Caj'usgenoemd,een beroelndRomeinschregtseindeljk uitslultend in de geschiedenis.Zjn geleerde,leefdo in den tjdderkeizersHadriall,
ven Antonings.
PC'
lf,
:(117- 161).ZjneplneersteqeschrittwaseenerRhétoriqueà,l'usage zl'
bj Soissons den zosten Maart 1726?studeerde

des demoiselles (1746)'', terwjl hj daarna
belangrjke mMélanges littéraires''in hetlicht
gaf. Als geschiedschrjver trad hj heteerst
op metzjne rllistoire deMariedeBollrgogne,
ille de Charles le Téméraire'',waarop hj de
XHistoire de François I (1766- 1796,7 dln,
2de uitgave 1819,4 dl1Al',en de rllistoire de
Charlemagne (1772,4 dln,2de uitgave 1819,
6 dlnl''liet volgen. Zjne rllistoire de la
rivalité de la Franceetdel'Angleterre(17711777t11 dln,nieuwe uitgave 1819,6 dlnl''
en zjne rHistoire de la rivalité de la France
VII.

stitutiones'' een der beste leerboeken van
het Romeinse,
he regt t0taan J'
ltstinianlls, de
grondslag van een evenzoo genoem d oë ciëel

leerboek, hetwelk bj do hervornling van het
regtswezen doordien Keizereene belangrjke
plaats innam , el1 tevens de eenige volledige
en stelselmattg gerangschikte kenbron der

Oudere regtsgeleerdlteid btjde Romeinen,werden geruinlen tjda1sverlprel
zbesehouwd,en

m en kende daarvan slee,hts eukele plaatsen
en uittreksels.Nadateel-stM a-feiinden aanvang der 18de eeuw 2 bladen van een hand
20
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schrift der plnstitutiones''in deboekerjvan terwjl zj de aanwezigheid van biline onthetdomkapittelte Verona gevonden had,Ontdekte Niebuhr aldaar in 1816 een meer volledig handschrift in een codex rescriptus der
brieven van den heiligen H iêrônym'
as.Aanvan-

ltenden.Uit latere onderzoekingen van verschillende scheikundigen meentm en tem ogen

besluiten,datdegalhoofdzakeljkdenatriumzouten bevat van het glycocholzuur en het

keljk merkte hj enkelOp,dathetOnderste taurocholzutlr.
schrit'
tvan den herschreven codex over regtsDe gal bezit de eigenschap,dat zj zich
geleerde onderwerpen handelde,doch toen hj op het innigst vermengt met vloeibaar vet,
hieromtrent een en. ander mededeelde aan waardoor dit laatste bj despjsvertering ge.
Savigny te Parjs, kwam deze op hetdenk- makkeljk doorhetsljmvliesderdarmen kan
beeld,dat men de plnstitutiones''van Gaj'
ts dringen, om zich voorts met bloed te vermet de brieven van den Heilige beschreven

mengen. Een gebrekkige aanvoer van galin

had.0l
? aandrinyen van Niebnhrzond nu de het darmkanaal verhindert eene voldoende

Académlete Berljn in 1817 ImmanuèlWdkbr opneming van vetenwerktdushoogstnadeelig
en Gösehen (bj wie Bethmann-Hollwey zich op de voeding desligchaams.- lndegalblaas
voegde)naarVerona,om den inhotldvandat ontstaan wel eensgaïsteenen uiteen neêrslag
werk te onderzoeken. H et verm oeden van van vet ev kleurstof,diekleinesljmpropjes
Sariyny bleek juist te wezen,en door ge- Omsluiten.Hun aantalissomtjdszôö grootj
noemde 3 geleerden w erd het geheele w erk, dat zj nagenoeg de geheele galblaasvullen.
metuitzondering van eenige onleesbare plaat- Zj hebben doorgaanseenehoekigegedaante.
sen, afgeschreven en in 1820 te Berljn in Geraakt zulk een steen in de galbuis, die
het licht gezonden. Later heeft o0k llnme naar het darmkanaal lonpt,dan wordthj ex
hethandschriftgeraadpleegd en ineenenieuwe alligtingeklemdenveroorzaaktgeweldigepjn
uitgave (1825) vele misstellingen verbeterd. (galsteenkoliek),dieweleensvoormaagkramp
Daarna zjn Onderscheideneandereuitgavenge- gehouden wordt. Belemm ert de steen er ge.
volgd. D00r de rlnstitutiones''van Gq)'1u is ruim en tjd den afvoer van ga1,dan hoopt
een nieuw en verrassend lichtoverdeRomein- deze zich op in de lever en vermengt zich
met het bloed, zoodat het geheele ligchaam
schereqtsgeschiedenisopgegaan.

Gal ls eenevloeistof,diedoordeleverafge- geelwordt (zie Geeïznchi).Men heeftO0k wel

scheiden, in de galblaas verzameld en door ga@st
elsj ofbuitengewoneuitloozingskanalen
eeneafzonderljkebuisin dentwaalfvingerigen van de galblaas naar de oppervlakte van het

darm uitgestortwordt.Zj heeftin den regel ligchaam , waarlangs de gal gedeelteljk of

eene geelachtig-groene Ofbruin-gele kleur,een geheelw egvloeit.- A1sgeneesmiddelisosseneigenaardiger, bitteren sm aak en een walge- gal(Feltauri)in gebruik;zjwordtinzonderljken reuk.Voortsbevatzj gemiddeld 900/0 heid voorgeschreven tegen chlorose.

water,is wegenshaarsljmqehaltekleverig,

Gala, afkomstig van hetSpaanschewoord

en ook welvoorzien van krlstallen van cho- galla, beteekent eene bepaalde kleeding,belesterine alsmede van moleculaire kleurstof- stemd om bj Hoffeesten teworden gedragen.
korrels. Ztj reageert neutraal of een weinig H et gebruik van zoodanig voorgeschreven gealkalisch,bj ziekte w eleenszuur,enbestaat w aad - van een gala-uniform enz.- is afuitallerleistoffen.
komstig van het Spaansche Hof,waarweleer
Volgens Berzeli'
tbs vindt men in de gal3 alles aan de regelen der étiquette gebonden
ït
' men gala-diné'
s,
kleurstoFen,nameljkeholepyrrhine(roodbruin), was, en 00k nu n0g hee.
biléverdine (donkergroen) en bililklvine(geel). gala-voorstellingen in den schouwburg enz.
M en is intusschen m etde bestanddeelen dier Het gala-gewaad derburgerljke ambtenaren
kleurstoFen weinig bekencl;toch is hetzeker, is in Europa, met uitzondering van eenige
dat zj eene bepaalde kleur geven aan de bepaalde costumes van grootw aardigheidbe-

uitwerpselen (fàeces). De gal vervult bj de kleeders,gewoonljk een zwarter0k en ronde
spjsvertering eenebelangrjker0l,zoodatmen hoed; meerafwisseling,naar gelang der ver-

haar m et naauwkeurigheid onderzocht heeft. schillende gelegenheden,isin datder dames.
Volgens B erzeli'
tlsen M 'tflder is haar hoofdbeGalactodendron ,zie Koeboom.
standdeelbilineofgalstoftwelkeuitkoolstof, Galactom eter, zie M elkweyer.
waterstof,zuurstof,stikstofen zw avelbestaat.
Galam a is de naam van een aanzienljk
Biline is als het w are de moeder der gal? Friesch geslacht.Van deleden noemen wj:
waaruit hare overige in w ater oplosbare beIgo Galama, vjfden potestaat van Fries-

standdeelen geboren worden.Zj wordtxeer
gemakkeljk Ontleed,endaarzulksgedurende
deanalysereedsgeschiedt,iszj in zuiveren
staatslechtsbj benadering bekend.Inversche

land.Hj was een uitstekend krjgsman en
een zorgvuldig bestuurderdeslands.Hjdeed

de ktlsten bewaken,om maatregelen te kunnen nemen tegen de w oede der zee en de

qa1komtzj in gronte en in oude ga1in ge- roofzuchtderNoormannen.Hjoverleedin886.
: Galama. Van dezen vindt men
mnpe hoeveelheid voor.Gal is dus eigenljk Gale .!.t?d,
billne in gestadige ontleding.Deze geschiedt vermeldt,dat zjne dienstknechten,toen zj
vooraldoor het sljm, en de bntledingspro- in het Kreiler bosch Op de Jagtgingen?door
J'
.J',graafvan H olland,werden gevanducten zjn: ljmsuiker, taurine, ammonlak, I'loris .
cholzuur, paracholzuur,fellinezuur, choline- gen genomen. Hj zwoer, dat hj daarover
zuur, cholalzuur, fellanzuur, dislysine enz. wraak zou nemen, en toen hj in 1190 den
Volgens D ebig en Streeker bestaat de galuit Graafin genoemd woud aantrof,eischtehj
2 zurenjnameljk cholzuuren choleïnezuur, schavergoeding.F loro gafeen weigerend ant-
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wool*d, waarop Galama geweld gebruikte en
hem aan den arm wondde. 00k beider v0lgelingen werden handgemeen en die van den
Graaf leden de nederlaa,
g.Dezaak werd voor
den Hertog van Neder-Lotharingen gebragt)
doch deze deed geene tlitspraak.
Ige,Douween H artmanGalama,3broeders,
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Hj werd door Alna gedagvaard,maarOverleedOphetslotBlinkstrabj Akkrum in1568.
A'ttsoni'lts Galama, door Bor proost van

Northausen genoemd.Hj werd in 1576met
auderen afgevaardigd naar den Bisschop van
Utrecht, om van dezen eene sOm gelds ter

leen te vragen.Bj een weigerond antwoord
welke,t0tdepartjderVetkoopersbehoorende, maaktehjzieh metgeweldmeestervanruim

in het laatst der 15de eeuw tegen de Schie- vierduizend gulden,waarna deBissehopzeide:

ringers strjd voerden.Eerstgenoemde sneu- Daargaan zj metden drek heen;den gouvelde in een gevecht bj W orkum op den den berg hebben zj echter n0j nietaange25sten Januarj 1492qDontcereddezjn leven raaltt''.D eze Galama was een pverig bevordoor een btlrger uit Sneek Om te koopen, deraarder Unie van Utrecht.
doch werd d0n 8sten October 1500teFraneker
Galama (Sipke Jans))een verdiensteljk
onthoofd,en H artman,teK oudum w onende, Nederlandsch geneesheer.Hj werd geboren

zag zich genoodzaakt bj het naderen van te Harlingen den 24sten Jalluarj 1800,stueenebendeSchieringerszjnestinsteverlaten deerde te Franeker en te Groningen,promoen het dorp in brand te steken.
veerde in de genees-, heel-en verloskunde,
Skerp Galama,geboren den 25sten October vestigde zich achtervolgens te Dpckum ,Rin1525.Bj den Opstand tegen Spanie betoonde sumageest, Murmerwoude en Texel en zag
hj zich een jverig voorstander àervrt
iheid zieh in 1841 benoem d tot stadsdoctor te
van godsdienst en geweten, en als gedeptl- Sneel
t? waar hj den 26sten Februrrj 1858

teerde bragthj reedsin 1566den Stadhouder overlecd.Hj schreef:rverhandeling overde
Onder het oog,datdevreesvool-het bezetten eigenaardige kenmerken Of versehjnselen der
van het blokhuis te Leeuwarden de Oorzaak koortsziekte vall1826 enz.(1830,in de Verwas der volksbeweging.Op den 14denDeeem- handelingen der HollandscheMaatschappjl'',
ber van datjaarbevond hj zich a1sgedept
l- - rverhandeling over de vraag:In hoeverre

teerde van W estergo te Leeuwarden,om een heet
'
t men in 1826 0? deze ot'gene plaats
briefvan de Landvoogdeste hoorenvoorlezen, bevonden, dathetqul
nine-zoutnuttir isgewaarin zj mededeeling deed van 'sKonings weest (1830,in dezelfde Verhandellngenl'',
weigering, Om aan de eischen van de edelen - ,,Verhandeling Over het gebruik der kina
en van het volk gehoor té geven.Toen trok (183.
*)''
,metgoudbekroonddoorhetUtrechtsch
hjOpenljk partjtegenSpaqje,onderteekende Genootschap'!- rverhandeling Overdeleverhet Verbond derEdelen en onderseheiddezioll traan (1832)'', pover de koepokken bj

als hopman in den slag bj Jemmingen.Alra hetrundvee (1833)'', pverhandeling over
daagde hem naarAntwerpen enverbandehem, het moederkoorn elzz.(1834)'' - pMagazjn
toen hj niet verscheen.In 1571 was Galama derontleedkunde ot'volledige verzameling van
tegenwoordig bj deinneming van Stavoren, ontleedknndige afbeeldingen enz. (1835en in 1572 hiely hj Franeker veroveren. 1839)''? en onderseheidene opstellen in het
Voortsbegafhj zlch van Makkum Over Enk- XPractlsch tjdschriftvoorgeneeskunde.,.uj
huizen naar llaarlem, om er krtigsvolk te was lid van Onderscheidene geleerde genootwerven,waarmede hj Friesland aan dezjde schappen.
van den prins ran Orc47'd wilde brengen.
Galago (otolicnus) is de naam van aarToen echter kort daarna datgewest zich aan dige kleine halflapen? wier grootte afwisselt
de Spanjaarden onderwerpen moest,nam hj tussohen die van eene m uis en van een eekmet zjnevrotlw en 7kinderen de wjk naar hoorntje. Zj onderscheiden xit!h door kale
Oost-Friesland. W eldra evenwel keerde hj ooren, een gedrongen ligchaamsbouw , lange
in zjnvaderlandtertlg en werdin1577griet- achterste ledematen m et verlengde voetgeman van Baarderadeel en hopman van een wrichten en een langen ruigen staart. Zj
vendel voetknechten. ln 1579 zag hj zich zwerven bj naeht rond en slapen bj dag,
benoemd t0tlid van het collegie van Gedepu- waarbj zj het00r dool
-plooijing der groote
teerde Staten van Friesland en den 5den oorspier geheel el
z al kunnen sluiten.Zj
Augustus 1580 t0t Ontvanger der klooster- ktlnnen goed klimm en en springen,laten zich
goederen in zjne grietenj. Hj was voorts gemakkeljk temmen en vormen een geslacht
jverig werkzaam Om de Unie van Utrecht m et vele soorten,die in de keerkringslanden
t0t stand te brengen en overleed op zjn slot van Affika te vinden zjnHoxwier te Mantgum den 22stenJanuarj1581. G alam boter,zie Bassia.
H artman GJJJ/ZZIJ, een broeder van den
G alanga isde naam van den geneeskrachvoorgaande. Hj werd geboren den 18den Fe- tigen wortelstok van Alplnia Galanga Szn.(zie
bruarj 1533, diende onder Karel F en was Al
pinig).Deze groeitin Oost-lndië,en gein 1552 vaandrig bj het beleg van Metz. melde wortelstok komt in den handelin min
Later behoorde hj tot Verbond der Edelen Of meer gebogene: klzolae'htige, metw itachen werdmetkhherdZi6tfl
t
/d.
sBeyma(ziealdaar) tige kringen voorzlene stukken ter dikte van
den lsten Juni
j 1568 onthoofd,nadat V'
i
yli'
ts een vinger.Hj istaai,roodathtig-brain van
van x4l//tz vrnehtelooze pogingen had aange- kletlr,specerjachtigenprikkelendvansmaak.
wend om hen te redden.
Dedunnerestukken (RadixGalangaeminoris)
Taoo Gllcell.een zoon van Sl
ccp,en des- prikkelen sterkerdan dedikkere(Radix GageljkstothetVerbondderEdelenbehoûrende. langae majoris). Ook van andere AlpiniaQ0*
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soorten, zooals A ..pg/rt
z-itdcftx .BI.en A .H J- vele tuinen Nvordt gekTieekt. Het draagt
t'
tbgh'osAozù.wordt deze wortelstok verkregen. ljnvormige, grjsachtig-groene, grasachtige,
H# wordt weleens vervalscht metCyperus stompe bladeren; de bloem is wit,doch de

Jtpze'
l
ry,en men jebruikthem alsOpwekkend binnenste bloemblaeren zjn wit en groen.

middel,vooralbp zw akte van maag en inge- De bollen verwekken braking,en men heett
wanden, alsmede tegen kiespjn. Op Java ze ook wel gebrtlikt t0t zachtmakende 0m dient deze wortelstok? onder den naam van slagen. Voorts heeft m0n G.plicat'
us .#ï:ù.,
la'
us,tOt hetbereiden van pikante sauçen.
die in den Caucasus groeittgrootere bloemen

Galanos (Demetrius), een Grieksch ge- draagt en bj gestrengevorstbedekkingvem
eiseht.
zjneOgleiding op descholente Athene,Mis- G alapagos-eilanden of SeltildpaddensolonghlenPatras,voltooide zjnesttldiën te eilanden isde naam eenereilandengroep welke
leerde,geboren te Athene in 1760,ontving

Constantinopel en vestigde zich in 1786 als t0tde Zuid-Am erikaanscherepubliek Ecuador
onderwjzer te Calcutta,waar hjEngelsch, behoort, aan beide zjden van den evenaar

Sanskriet, en Perziseh leerde en dool
'zjne
uitgebreidetaalkennis grooten roem verwierf.
In 1792 begafhjzichnaarBenares,Om zich
bepaaldeljk tewjden aan de beoefening van
het Sanskriet, waarna hj deheiligeBoeken
der Brahlanen in het Grieksch overbragt.
Hj overleed aldaar den 3den Mei1833.Het
bleek,dat hj zjn vermogen metzjne kostbareboekerj vermaakthad aan deAcadémie
te Athene.
Galanterie noemt men hoffeljkheid of
smaakvollebeleefdheidjegens hetschoonegeslachten inmingunstigebeteekenisdegeveinsde
hulde, aan de dames gebragt door hen,die

over eene lengtevan 40geleyen isen uit11

grootere en vele kleinere ellanden bestaat.
H et grûotste eiland is Albem arle, dat ruim

18'/2geogr.mtllangen33/:geogr.mjlbreed
is.Te zam en beslaanzj eeneOppervlaktevan
140 (E) geogr. mjl.Ze zjn in hetalgemeen
van vtllcanischen Oorsprong en bereiken eene
hoogte van 1000 t0t 1300 Ned.el.op Albemarle zjn 5 vuurspuwende bergen,en het
aantal uitgedoofde kraters beloopt er 2000.
Deze laatste met de donkere, steil uit de

dieptederzeeopstjgendelavayevaartengeven
aan die eilanden een woestenlndrukwekkend

voorkomen.Hoewelzj slechtk120geogr.mjl
zich bj dezeaangenaam willenmaken,zonder van dekustverwjderdzjn,bevathetplantenhierbj juist eene duurzame verbindtenis te en dierenrjk er veel eigenaardigs.Er zjn
beoogen.De galanteriebeweegtzich doorgaans voolal vele landschildpadden (galapagos),en
in de vormen der heerschendeetikette aan de men vindt er de grootste bekende soort(Tesoppervlakte der dingen en spreidtgaarne eene tudo Indica))diezich metcactusplantenvoedt
soortvan luchthartigegeestigheid (esprit)ten en een gewigtbereiktvan 300Ned.pond.00k
toon,die volstrektgeene getuigenis geeftvan zjn er vele landhagedissen)en Onderdeze de
degeljkheid,maarveeleerden naam verdient afzigteljke, maar eetbare Amblyrynchms é'
vJvan beuzelachtig ot'laf.Degalanterieverving

eristatlts. Insecten vindt men er weinig, en

den ridderljken eerbied, dien men in de tot de zoogdieren behoorter eenegrootesoort
middeleeuwen koesterde voor het vrouweljk van muizen (MusGalayagoensis).
D eze eilanden zjn ln de 16de eeuw door
geslacht, en bloeide vooral in den tjdvan
Lodewj;k XIV.W jmogeneronsinverbljden, de Spanjaarden Ontdekt, maar nietin bezit
dat het Nederlandse'h geene uitdrukking kent genomen, terwjl zj later nu en dan door
voor dat Fransche woord.Galanterie toch is

zeerooversenw alvischvaardersw erden bezocht.

doorgaansvalschheid,maartevensiszj dik- Daarsommigediereilandenbehoorljkbesjroeid
wjlseen dekmanteldergrootstelosbandigheid. worden en een vruchtbaren grond aanbleden,
Daarom heeft m en aan ongesteltlheden, die

vooralCharles,Chatham ,InfatigableenJames,

de gevolgen zjn der onttlchx,den naam ge- nam Ecuador ze in eigendom en zondzekeren

geven van galantezïd/r/6zl.- Men vindt ook
den galanterie-degen vermeld;deze is dezelfde
als staatsie-of gala-degen.- Galanterieè'
n of
galanterie-waren noem t m en allerlei w eeldeartikelen, die t0t vermaak ofopschik dienen

en in de yalanterie-winkels voorhanden zjn.

Galanthus is de naam van een plantengeslacht uit de t'amilie der Amaryllideën.Het
onderscheidt zich door een G-bladig bloem dek van welke de3 buitenstebladen h0lende
3 blnnenste veel korter en dnor de buitenste

generaal Vilamilderwaarts,die op heteiland
Charles OfCarloseenekolonie stichtte,w elke
naar I'lores den toenmaligen voorzitter der
Republiek La Floreana genoem d Nverd.Ilier
plaatste hi
j4
;
'
.
:!
1
;
1
,.of 400 m enschen, meestaluit
,
de gevangenissen yaedegevoerde kleurlingen:

die erallerleitrogischevoedingsgewassenverOok het plan derregérinj om diteilandtot

bouwden)m aar zlch later w ederverstrooiden.

eene strafkolonie in te rlgten, slaagde niet.
Thans vindt men Op La Floreana enopeenige
bedektzjn,doorkorte,Ophetvruchtbeginsel andere eilanden slechts een zeer klein getal
ingeplante meeldraden! door eene B-hokkige inwoners.Dikwi
jls echter verschjnen er de
zaaddoosendoorzadenm eteeltachtigebekleed- Zuidzeevissohers,daax deze eilanden zout 0psels.Het omvat kleine,overbljvende bolge- leveren en daarenboven veelrundvee?hetwelk
w assen met eene éénbloemige bloem steng en er door Vilawtil is ingevoerd en er thans in
hangende,witte,tkaai
jebloemen.Dezebloei
len een w ilden toestand verkeert.Aan de noord-

vroeg in het vooljaar,

vaak onder de zjde van La Floreana heett men de Postoffiee-bay, en o0k bj eenige andere eilanden

sneeuw . T0tde soorten behoort het bekende

sneeuwklokje LG.nivalis L.
), datin Duitsch- vindtm en zeergoede ankerplaatsen.
Galatèa was volgens de Grieksche fabelland en Italië te huis behoorten bj ons in
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leer eene dochter van Nerelts en Doris.Zj
Nverd luidens de Siciliaansche sage bemind
door Pol
yphemvs,doch hj vond geen gehoor,
daar zj de voorkeurgafaan Acis?een zoon
van I'
albn'
tbs en Symaethis. Door jverzueht
vervoerd, verplettexde de afgewezen m innaar
zjn gelukkigen mededingermeteenstukrots;
ter naauwernood ontsnapte Galatla daarbj

Klein-Azië,terwjlhj voortsn0geengedeelte
van Ponttls en Klein-Arménië verkreeg. Hj
werd opgevolgd door Amyntas, die zjn gebied vergroot zag metgedeelten van Pisidië,

aan den dood, en A ois werd vervolgens in

cie Galatia werd ee,
hter0nd(
)1'Constanti
jn de

Phrygië en Lycaonië.A'
t
b
ylbsl'
t
bserkende zjne
heerschapllj,doch nazjn dood werd Galatië

een Rom elnsch wingewest,waaraan men later
Paphlagonië toevoegde.De uitgebreideprovin-

eene rivier Ofbron (FonsAcilius)veranderd. Grpp/: verkleind en billnen de grellzen van
Deze sage is het Onderwerp eener keurige hetaloade Galatia beperkt,waarna Tlteodosil
u
zp,c en Reeqnda
idylle van Theôeritns,en eenerfraajefresco- o()k dit laatste in Galatia Tri'
s
childerjvan Rafaè'
lindeFarnesinateRome. verdeelde.
Zie ook onderA sterobden.
Het eigenljke Galatiu grensde teu oosten
Galaten is de algemeenenaam derCelten aan Cappadocip,ten noorden aan Paphlagonië
ofGalliërs,doehwasbjdeGriekeningebruik, en Bithynië, ten westen aan Bithynië en
om inzonderheid dien Celtischen stam aan te Phrygië,en ten zuiden aan Phrygiëen Lycaoduiden,w elke hetlandschap Galatia in Klein- nië.Het w asvan het Oosten naar hetw esten
Azië bewoonde. Toen de Celtische horden, 50 geoqr.mt
illang,en van hetnoordennaar

die Omstreeks hetjaar 280 vôôrChr.onder het zulden 20 geogr. mjl breed. Het land
aanvoering van Brenn'lts uit het noorden in
Macedonië en Griekenland waren doorgedrongen, zich genoodzaakt zagen om terug te
trekken,bereikteeen deelvanhen doorThracië
heen onder aanvoering van ImlariusenLeono-

w as bergaohtig, vooral in het noorden en
zuiden.Twee bergketensdroegen erden naam

aan eeneuitnoodiging van N icomedes.!',koning

H alys in hetoosten.D e gl-ontl is eralleen in

van Olympus,dezt
lideljke dievan Pessinus
en de nool*
deljke die van Aneyra.T0t de
belangrjkste rivieren behooren er deSangarï'
l
f.
s de Hellespont. Hier gaven zj gehoor rius (Sacaria)in hetwesten des lands,en de

van Bithynië, Om hem bj te staan in den het zuideljk gedeelte vmlelltbaar.De vooroorlog tegen zjn broeder,doch daarvan was naamste steden zjn er:Ancyra?well
tereeds
het gevolg, dat hunne plunderzieke benden bloeideindedagenderPersiseheheersehappj
dool-geheelKlein-Azië togen t0taandeHalys en daarna de hoofdstad der Tectosagen en
toe, Overal schrik en ellende verspreidend, eindeljk dievan Galatia Prima werd,- Ta-

zooals door J'
l
bstln'
t
bs besohreven wordt.Zj
waren verdeeld in 3 stam men,de Tolistobgl'i?
de Troemi en de Tedos%qen.o()k dienden ztl
a1s soldaten bj de Egyptische en Syrische
koningen.In 240 vöörChr.werdellzj door

vium?aan deoverzjdederHalysendehoofdplaats der Trocm i,

Pessintls aan de San-

gariusgelegen,dehoofdplaatsderTolistobqji,

beroemd wegens dedienstvan Cybele enlater
de hoofdstad van Galatia Secunda.Tusschen
Attal'
asf,koning vanPérgamus,overwonnen, Pessinus en Ancyra lag de stad Gordium ,uit
waarna zj vaste woonplaatsen in Klein-Aziè' de geschiedenis van Aleœander de Groole be-

moesten betrekken.Htln werd een yedeelte kend, en aan de westeljke grenzen verhief
van Groot-phrygië aangewezen)dat zlch van zich D adastana,w aarK eizerJ'
ttlian'tbsoverleed.
Pessinus t0t aan de grenzen van Bithynië Te Pessinus werd in 53 en 57 door Paztl'tbs
uitstrekt en den naam Ontving van Galatia, hetChristendom verkondigd.Ditgafaanleiding

Graeco-Galatia of Gallo-Graecia, want vele t0t hetsehrjven van den
Gricken hadden zich m ethen vermengd.Daar
BriLf '
twz? Pal
glus tztz?zde Galaten,een der
zs,i Koning Antloohns de G'
roof: tegen de R0- belangrjkstebrievendesNieuwenTestalnents,

rncillr'
n hadden bjgestaan,werden zj door Omdat in het algemeen ztjne ecththeid weinig
dcneonsulM anlinsaangevallenenOvexw onnen. betwist wordt. D00r zljn loerstelligen inhoud
'
W ?l llehielden zj toen hun land en hunne wekte hj van oudsi11hoogemate de belang-

stelling dergodgeleerden:dfleh vooralF.Chm.
Ttïzfr en andereaanhangerstlerTiibingerschool
Omtrent hun staatsbestuur weten wj,dat hebben de hooge waarde van dezen briefin

zell'
sza:ldigheid,maardeschrik van hunnaam
w as verdw enen.

1è'tla'td in Azië,even als btjde noordeljjke een duideljk lichtgeplaatst.Deaanleiding t0t
Celbarz, in Goën verfleeld w as. Elk der 3 het schrjven van dezen briet'wasgelegen in
bovenvermelde stammen w as w eder gesplitst
in 2 afdeelingen, en ieder van dezehad een

debjkansgeslaagdepoyingen,OIAAdeChristf
?nen

uit de Heidenen afvalllg to maken vanPaltl'as

intrarch,een regteren een krjgsbevelhebber. en hen te overtuigen vau denoodzakeljkhoid,
Deze 3 Opperhoofden werden bjgestaan door om de w etvan AKozes te hotlden,vooralm et
een raad van 300 personen, die op gezette betrekking t0tde besntjdenis,hetvasten enz.,
hrjven dienen,om aan te
tjdeninoeneikenwoudvergaderden,Om regts- en nu moestditstt

dag tehouden.D 0or den invloedderRomeinen toonen,dathetbetrachtenvant1evoorschxitten
veranderde hetstaatsbestllur vanelk dierstam - der wet in strjd is met hetg'
eloofaan den
men in eene monarchie, en ten tjde van ltruisdood van Chrisllts.Daarvoorts detegen.
den oorlog tegen M ilhridates waren van de partj afbreuk zocht te doen aan hetgezag
3 slechts 2 overgebleven.Aan het hoofd van van PaIbl'tbs en daarvoor dat vallPetvlts, Jbden eenen stam stgndDqjotar'
tbs!en dezevem hannes f?11 Jaeob'tts in plaats steldo,vel'dtèdigt
hief zich met hulp van Pompel'
ust0t alleen- de briefsehrjver metkracht zjne apostolische
heerschend koning Over al de Galaten in waardigheid en zjne prediking.1lj vermeldt,
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l-zich naar Rome,om den troon in bezitte
hpe hj zlch bepaaldeljk teAntiochiëteqen hi

de leervan Petrus heeftverzeten verspreldt nemen, die hem door de praetorianen werd
alzoo een merkwaardig licht over den stand aangeboden. W eldla bleek het echter dat

ige degeljkheid hak ter
derpartjen en debelangrjkstetwistvragenin Galba zjne voormal
de eeuw der Apostelen. Behalve de uitleg- zjde geschoven.Hj bezoedelde zjn bestuur
kundige geschriften, ten behoeve van dezen doûrtoegevendheidjegenshebzuchti
yegunstezendbriefdoor W iner,de I'
I
Q JJ:, Usteri,AAc- lingen,dool
-Ongepastehardvochtighelden door
kertenz.uitgegeven,vermelden wli:opaulus geldzucht,die hem verleidde,de gewone ge(1845)''vanBa'
l
tr,- rDerGalaterbrief(1852)'' schenken aan de soldaten te onthouden. De
van Hilyenfeld,- en ylnhaltund gedanken- legioenen in opper-Gel'mauië eischten van de

gang der Briefesan dle Galater(1859)''van praetorianen,datzj eenanderenkeizer zougolsten.

.

den benoemen. Galba meende het dreigend

(Aalatz ofGalaez,na Jassy detweedestad gevaar tekunnen afwenden doorPlsoalszoon
van Moltlavië en t0taan 1856deeenigehaven

-

aan te nemen en t0tm ede-regent en Opvolger

va'
n dat landschap,is de belangrjkste han- aan testellen.Hierdoorechterbeleediqdehj
delsplaats van geheel Roemenië en ligtopden OfAp, die als stadhouder va'
n Lusitanlë zich
linker oever van de Donau nabj het meer bj Galba gevoegdhad en Op diensdankbaarKaramom (B1*atysj),tusschen de monden van heid rekende.Oth'o bragtde praetorianen,die
de Sereth en de Proet,21/zgeogr.mjlbe- O0k bj de aanneming van Piso vrucl
hteloos
neden Braïla. De opene stad vertoont zich naar een geschenk hadden uitgezientzonder
van de zjde der rivieramphitheatersgewjs, moeite t0t oproer, en deed den Keizer 0mis verdeeld in de oudstad en de Nieuwstad brengen,toen deze zich den 15den Januarj

en teltongeveer 36000 inwoners,eenmengsel
van Moldaviërs, Grieken,Israëlieten:Armeniërs, Italianen, Franschenz Engelschen,
Duitschers enz. De Oudstad Is onregelmatig
gebouwd en heeftmeerendeels huizen zonder

69 Op het Forum vertoonde.

Galbanum ofGummlGalb@num isdenaam
van eene gomhars, welke door eene Perzi-

scheplant,Perldaerfl?z,
scdp.
îBoiss.(zieI'
ert
ula
en ook Bltbon) wordtvoortgebragt.Hetgalverdieping,terwjldehoogergelegeneNieuw- banum komtgedeeltelgk overOost-lndië,gestad zich door een aantalfraaje gebouwen deelteljk Over Klein-Azië in den handel,en
onderscheidt, waartoe vooral eenige kerken we1in tweegedaanten,nameljk in Jlcryzzlid

en de paleizen van verschillende consuls be- en in massls. Het eerstgenoemde bestaatuit
hooren. Men vindt er voorts eene scheeps- rondachtige, witte, roodachtige ofbruingele,
timm erwerf, eene groote bazar,vele koren- doorschjnende, Op de breuk geelachtige of
magazjnen,entalrjkebankiers.zeeschepenvan witte korrelsm eteen wasglallsen tergrootte
aanzienljk charter bevaren de Donau niet van erwten t0t die van hazelnoten en met
verder dan t0t Galatz, zoodat deze stad t0t een eigenaardigen, specerjachtigen reuk en
de voornaamste stapelplaatsen behoort van de eensterk-prikkelenden,bitteren smaak.LaatstBeneden-bonau. Hare vôôrhaven is die van gemelde soortvertoont zich in onregelmatige,
Soelina aan den evenzoo genoemden Donau- weeke,gemakkeljk smeltende,groenachtige,
mond.Zj telde in 1835slechts8000 zielen,- licht- of donkerbrtline stukken, waarin vele

een aantal,dat na verloop van ruim 20 Jaal. andere ligchamen besloten zjn.Devoornaamvertienvoudigd was - , doch thans w egens stebestanddeelen van beidesoorten zjnhars,
het sterk toegenomen spoorwegverkeer van gummien aethérische olie.
Galedoepa is denaam van eeneharssoort,
Tsjernawoda naar Koestendsle aanmerkeljk
verminderd is. In vroeger tjd was Galatz die in Indië verkregen w ordt uit den stam
meermalen het tooneel van den strjd der van Derris llùizlodc,(zie Derrisjen diemen
Turken met de Russen ofmet de Grieken,
aldaar bezigt t0t het bereiden van wierook
G alba (Servius Sulpicius),Romeinsch kei- (doepa).
zer van Junj 68 totJanuartj69naChr.,gebo- Galei noemt men een open roeivaartuig,
ren uiteen aanzienljk geslachtin hetJaar5 datweleer in gebruik was.Hethad bj eene
vöôr Chr., bekleedde in 32 het consulschap gem iddelde lengte van 45N ed.eleene breed#q
en onderscheidde zich als stadhouder van van n0g geen 10 Ned.elen bezateenvoortlltAquitanië onderTiberi'
as,van Germanië onder stekenf
len snavel.Aan elkezjdehad men 25

Callgula,vanAfrikaonderClaudius,vanHisga- riemen en de daarbj geplaatste roeibanken

nia TarraconensisonderNerodsordapperheld,
gestrengheidenregtvaardigheid.Reedsbjden
dood van Call
gula drongen zjne vrienden er
op aan,dathjdentrooninbezitz0u nemen;
maarllj bleefgetrouw aan Clal
td'
osengenoot

waren ruim genoeg voor 6 of 7 personen
ieder.In het midden bevond zich een verb0ven den bodem verheven gang, en onder
dezen plaatste m en den voorraad van levensmiddelen enz.Boven dien gang verhievenzich
de gunst van dezen K eizer.In 68 eischte J%- 2 ligte masten,en elk van deze wasvoorzien
1'
JI,
: Vindeœ, die met de Gallische legioenen meteen Latjnsch zeil.Op hetlzalfdek van
in Opstand kwa'
m tegen Nero, dat hj zich het voorste gedeelte bevonden zich 5 kanonmet dewaardigheid van im peratorz0u beklee- nen,nameljk één 48-Of36-ponder,twee Q4.
den.D oc'h Galba,gehoord hebbende,datNero of lz-ponders en twee 12-OfG-ponders,en in
besloten had hem ter dood te doen brengen, hetachterste gedeelte had men de kat
juit van
trad enkel tegen hem Op als gezant van het den kapitein.Gewoonljk had men hierook
Romeinsche tribunaat en van het volk, en nOg een paar kanonnen, en aan de zgden
eerst toen hj 'sKeizers dood vernam ,begaf eenige draaibassen.Zulk een schip w erd door
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roetjers (galeislaven) in beweginggybragten der galeistrafoverItalië,en hierplaatstemen
bj gt
lnstige gelegenheiddoorden wlnd gehol.
ptm,zoodathet metaanmerkeljke snelheid
het water kliefde. H ad m en eene &'lootvan
galei
len,dandroegdeaanzienljkstedennaam
van reale, en op deze volgde de eapitana.
Kleinere galejen met IG t0t Q0roeibanken
noomde men halfgalejen of galjoten,e1ler
waren er onk m et een Ineerplatten achtersteven, welke men bastard-galct
jen heette.De
bevelhebber eener galeidroeg den naam van
ar-qousi
n. Bj een zeegevecht deed men de
galei metden snavelin dezjdevan hetvjandeljk schip loopen,waarnade talrljkebemanning aanstonds daarlangs Op het dek van
het aangevallen vaartuig sprong,Om er man

daarenboven Turkschegevangenen op deroei-

banken.Toen laterde galejeninonbruik geraakten, m oesten ztllke veroordeeldon den
zwaarsten arbeid verrigten,en mellzag zich

genoodzaakt,om aan walverbljvenvoorhei
l
te bouwen.Hierdoorontstonden in Frankrjk
ten tjde van Lodet
ct
jkXV debagno's.Tegenw klordig heeft men t!rn0g4 zulkeinrigtingen,

nameljk 3 voor misdadigers uit,de burgermaatschappj (teTot
llon,Bi'
esten Rodhe,
brtl
en eene voormilitairen (teLorient).T1et
lrstgenoemde 3 bcvinden zitth 8-tOt9000 galei-

slaveu (tbrçats);ht
ln gewaad is tlenttlange

blotlse van grûl'l-ood lakelzyeene gell)broek
van grof laken vool-dt?n w illttll.en van grof
tegen man testrjden.Reedsde Grieken had- linuen voor den zoiut
zr,een paarzw are,m et

den dergeljke galejen,en in de 13deeeuw jzerbaslagellsdloontll'1?eneenel-oodo0)'groene
waren zj deeenigeOorlogschependerMiddel- wollen mtlts, t
le eorste :7001
-tjt
leljk,de
landsche Zee. ln de 14de eeuw had m tm 3 tweedevoorlevenslangveroortleeldelz.Hunhaar
klassen van galejen,- in delsdevoeren zj iskortafgesneden en w tllllletgroeveu?0141hen
Ook in de oostzee, maar in hetmidden der zooveelmogeljkkenbaartolzlaken.Drievierlidebegonnen zj langzamerhandteverdwj- den van den tjd brengtdeveroordeeldedoor
nen,hoewelzj in 1690 npg een aanzienljk in degomeensohapptljkezaalvan hetbagno;
deel uitmaakten van de Fransdle vloot,die gedurende den overigt
ln tjd workthj in de
zich Onder het bevel bavond van Tonrville.
opene luchtmet vrje arbeidors.Des nachts
Galeislaven waren weleer bj dezeeva- wordt llj aan zjnehotlten legerstedezood
larende mogendheden, vooral in Frankrjk en nig vastgesloten, dat hj zith niet bewegen
Italië,misdadigers,die men t0tde rooibanlten kan,en Om hetontvltlgten zooveelmogeljk
der galejen veroordeeld had.Aanvankeljk de- te beletten,zjn de tbrçatstwecaantweedoûr
den deze verworpelingen der maatsohappg eone keten ter lengte van eentlNederlandsehe
dienst te Marseille en vormden er eene soort
van strafkolonie dieuitalleoordenvan Frankrjk gestadig nieuw en toevoer ontving. Er
w oonde een rjk man,JaegltesCp6ffrgenaamd,

t)l, die htlnlze vOettllzverbindt,aan elkander
gekluisterd.Onderhen villdtmt
an alle standen

der maatschappj vertegellwoordigd?en allen
worden op dezelfde wjjze bellandeld.Hunne
die vier prachtige galejen bezat, aan wier voeding is schraal, dotôh wie in het bezit is

roeibanken een grootaantalmisdadigers,toen- van geld,kan zich het ontbrekende versehafmaalsforLaires genaamd,waren vastgesmeed. fen. Elke Overtreding w ordt ergestrelzg geKarel T'rffvond hetgoed,zich dezegalejen straft.Voorhebn waren stokslagen degeringste

t0e te eigenen en sedertdien tjd bestond er straf,en het afsnjden va14 den neusOfvan
een stand van galeislaven. M enigeen w erd
door een koning ofdooreen magthebbernaar

de ooren,hetuitruklten van detongenandere
verminkingen w erden er zonder vorm van

de galejen gezonden.Reeds in den tjd van procès toegepast, doch de tjd van dergeljke
Karel YII1 was het opzigt op die slaven aan
een bepaalden ambtenaar opgedragen,welke
het register der veroordeelden aanhield. De
lieden,w elket0tgaleistrafwarenveroordeeld,
bewaarde m en in de voornaam ste steden achter de grendels, totdat hun aantalgroot ge-

gruwelen isthansreeds lang verdw enen.Stokslagen vorm en thalls de gestrengste straf,en
voor het Overige vorgenoegt 11le11 zich met

onthouding van den wjn, te pronk staan,

eenzam e opsluiting enz.Alle vonnissen wûrden er m et den meesten spoed en zonder
noeg was voor een transport.Dan werden zj hooger beroep door de regtbank der M arine
doormiddelvan een halsbandm eteene keteu geveld en binnen een etmaaltelz uitvoer geaan eene zw are gemeenschappeljke keten ge- legd. Een doodvonnis vereischt echttlr de behecht en zoo ten getale van 20 tot 30 naar krachtiging van hethoofd van den Staat.Na
eene van galejen voorziene zeeplaatsgebragt, het eindigen van del
z straftjd Ontvangt de
waar de opzigter hen in ontvangst nam en tbrçat een op geel papier gedrtlkten pas.In
op hun arm de letters G A L Of later T F anderelandenbekleedtdevestingstrafdej
llaats
(travaux fbrcés)liet branden.Van degemeen- der galeistraf, e11 bj de ruxken en 1l
z de

schappeljke keten,metpjnljl
tenspotl
tralen- Moorsche Staten worden Christeljl
te slaven
snner genaamd,losgemaakt!werden zj nu a1s galeislaven behandeld.
methetééne been aan de roelbank eenergalei
vastqeklonken? zoodat zj bj hun w erk
het ln beweglng brengen der riem en - het
andere been vooruit konden zetten en alzoo
meer kracht Ontwikkelen. Lagen de vaartui-

Galega L.is dt) naam van cen plantengeslacht uit de familie d0r Vlinderbloemigen.

Hetonderscheidtzieh dool
,een met5 geljke
priemvormige tanden voorzienen kelk en eene
schuins gestreepte peul m et tusschen die

en in de haven!dan moesten zj aan deves- strepen gelegene zaden. Het omvatOverblj-

tlngw erken arbelden.Eene levenslange galei- vende kruiden metokselstandige,trosvormig
strafmaakte den veroûrdeeldebnrgerljk dood. gerangschikte bloemen, in Europa en W est-

Uit Frankrjk verspreidde zich de toopassilzg

Indië groejende.Totde sierplanten belloort:
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G.C'CIJJI 1.meteen vertakten!onbehaar- hetlaatstvan Februarj 1653 ingesloten hield
d
en stengelterhoogtevan 1t0t1'/aNed.el, te Porto-luongone, eene der havens van het
oneven gevinde bladeren m et lancetvormige,

eiland Elba.Verdrietig over zjne werkeloos-

heid, stevende hj,doorBodley achtervolgd,
naarLivorno,waarzich de Engelsche schoutbj-nàchtAppletonmet6kloekeOorlogschepen
en een branderbevond.D00reen schjn-aanItalië en dientalsHerbaGalegae(Rutaecapra- va101)Bodley lokte hjAppletonuitdehaven,
riae) t0teen zweet- en pisdrjvend middal, Om zlch vervolgens met kracht op hem te
hetwelk voorheen bj huidziekten zeer werd werpen, terwjlde vloot van Bodley dool
'8
stekelpuntige, onbehaarde blaadjes, lancetpjlvormige steunbladen, blaauwe ()t'witte
bloemtrosgen, en opstaande, stjve peulen.
Deze plant groeit in hetwild in Spanjeen
aanbevolen, maar thans in onbnlik geraakt
is. G.orientalisZc-,is minder hoog dan de
voorgaande en draagt eironde blaadjes en
blaauwe bloemen.Zj groeitin den Caucasus.
Beide soorten kunnen 0ok 0ns klimaat verduren en wassen het bestin een lossen grond

Nederlandsche schepen in ontzag gehouden
werd.Op den 14denMaart begon hetgevecht.
Van Galen wierp zich Op de rBonaventura'',
gaf aan dit schip de volle laag,schoot er de
krtlidkamer in brand en zag het in de lucht
vliegen.DemoedderEngelse,
henbegontedalen,
doch de tweede kogel,die het schip van ran
en op een zonnig plekje.
Galen.Onderdezennaam vermelden wj: Galen bereikte!bragthem eene wondet0e in

Christopl
t Bernhard, vrjheer von Galen, hetbeen.Gerulmen tjdverborghj dieramp,

vorstbisschop van Miinster en een beroemd doch de Onderstuurman merkte het 0p, en
krjgsman.Hjwerdgeborendenlsdenoctober waarschuwde hem voo1-doodbloeden,waarop
1600 te Bispink in W estfalen, en bestemd hjten antwoordgaf:rlletiseeneligteramp
voor den geesteljken stand.W eldrawashj te midden van de Overwinning voorhetVaderdomheer van Miinster, doch dit belette hem land te sterven''
. Eindeljk moest hj zich

niet,in 1641 a1s bevelhebber ten strjde te verwjderen, en hetbeen werd afgezet.Hj
trekken. In 1650 t0t vorstbisschop van Miin- gebruikte daarbj een glaswjn en wierp het
ster benoemd,belegerde en veroverde hjin glas op den qrond met de woorden: nDe
1657deze stad en bouwde er eene citadél.In Engelsche konlngsmoorders moeten het toch
1664 was hj een der bestuurders van het betalen''.Naauweljkswashjverbonden,toen
Rjksleger,bestemdom oolf
logtevoerentegen hj verlangde, dat men hem weder op het
deTurken,en in 1665 streed hj,metEnge- dek zou brengenq 'tgeen echter niet werd
landverbonden,tegen Holland,maarLodelmjk toegestaan.Zoodrahjvoortsvernam ,datde
XfF dwong hem ln 1666 t0t hetsluiten van Engelschen Opdevlugtgingen,bevalhj,dat
denvrede.Hjverbrakdezenin1672,veroverde men hen z0u nazetten, doch daarde vjand
onderscheidene plaatsen,doch stiet hethoofd te vervooruitwas,keerdehjterug naarde
vôör Groningen,terwjl de Keizerhem ver- reede van Livorno,waarhjdenQ3stenMaart

volgens gelastte Om den vrede te herstellen. 1653 ten huize van den consulPieter rtzzlder
Daarnaverbond hj zich metDenemarken en Straaten aan zjnevionden Overleed.Zjn ljk
Brandenburg tegen Zweden en veroverde het werd naar Am sterdam gevoerd en in de
hertogdom Bremen. Eindeljlt overleed deze Nieuwe Kerk bjgezet,waareen witmarmeren
krjgszt
lchtige bisschop te Ahaus den 19den gedenkteeken ter zjner eer verrees. Op dat
September 1678.
praalgrafzjn metgoudenletterszjneheldenJx van Galen,een uitstekend Nederlandsch daden vemzleld.
I'erdinand, graaf ron Galen, een D uitsch
vlootvoogd.Hj werd geboren in 1604 teElsen

in het graafschap Mark tlit een adelljk geslacht, nam op l3-jarigen leeftjd dienst als
m atroos en spreidde zooveelbekw aam heid en
moed ten toon, dat hj 13 Jaren later tot

staatsman.Hj werd geboren in 17803,trad in

Pruissische staatsdienstenwerdweldralegatieraad en gevolmagtigdeaanhetH0fvanH essenDarmstadt.Daarna w as hj in 1848 gezantte
scheepsbevelhebber bevorderd werd. Vooral Brussel, in 1843 te Stokholm t in 1845 te
gedroeg hj zich dapper tegenover de Duin- Cassel,in 1850 te Dresden en laterteMadrid.

kerkers,zoodat hj telkens de koopvaarders
veilig in de Atlantische Zee Ofin de Vadem
landsche havens bragt. ln 1639 bevond hj
zich bj den slag bj Duins,- na den vrede
metSpanjemaaktehjjagt0ydeBarbarjsche
roofschepen,enin1652vervlnghj Joris OJJz
a1s opperbevelhebber in de Middellandsche
Zee.Om spoed temaken,reisde hjOverland
naar Livorno en scheeptezich in Op het schip
Jaarsveld.'' Bti het berigt dat de Engelsche

Philèp Galen,eigenljk Philipp Zlzw:,een

Duitsch romanschrjver.Hj werd geborente

Potsdam in 1813 en is aldaar sedert 1857 als

artsvan den stafgevestigd.Vanzjnetalrjke
romansnoemen wj:,DerIrrev0nSt.James
(1853,5deuitgave1871)'',- oAndreasBurns

und seine Familie'' - nDer Inselkönig'' DDerSohn desGiirtners'',- ,,DerStrandvogt
v0n Jasmund''2- rDie Tochter des Diplomaten'''- 7DleInsulaner,,,- en rsey.yxkjwe

kom mandeur Rieltard .& #ldt
y gereed was Om v0n Luzern,. Zjne rGesammelte Schriften,,
uitde Levanthuiswaarts te keeren,stevende zjn in 1857- 1866 in 36 deelen uitgegeven.
van Galen met 10 schepen naar de westkust
Galenstock is denaam van een geweldig
van Italië, en ontmoette den vjand op den berggevaarte in Zwitserland Op de grenzen
6den September 1652 tusschen de eilanden der cantons W allis en Uri.Het bereikteene
Elba en M onte Christo. Tw ee dagen werd hoogte van 3500 Ned.el en draagt op zjne
m et hevigheid gestreden,totdat ran Galen de westzjde den Rhhne-gletscher.

Engelschen aan hetwjken bragten hen t0t

Galenus.Onderdezennaam vermeldenwj:
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Claudi'
lt.
%Gclel'
ll.
:,naH'
èplkratesdenmeest- sacerdotio (1563)'', nDe originibusmonasberoemden geneesheerderOudheid.Hj werd ticis (1563)'', roratio habita ad patres
geboren inhetJaar131 na Chr.tePérgamus conciliiprovineialis Cameracensis (1565)'',
en waseen zoon van den botlwm eesterN ikon. )'Oratio in vitam S. Georgii Mal
-tyris''!
Nadat hj zich aanvankeljk gewjd had aan Gebeden en meditatiën onder de Mis,ln ,t
de wjsbegeerte, vooral die van Aristôteles, Vlaamsoh en Fransch,ot'der leeken brevier

begon hj Op zjn lideJaarzicht0eteleggt
ln (1567)'', pvita S.Avillebrordi,Frisiorum
Op de geneeskunde en genoot hetOnderwjs apostoli. Libri 111.'', rl-lomiliae Catechevan onderscheidene beroemde artser in zjne tie,
aeetc.(1571)'',- rDeSS.Missaesacriflcio
geboortestadt in Smyrna en Corinthe. om commentarius(1574)''
, mcatl
atthesischristiana
zjne kennis uit te breiden,reisde hj voorts Andreae Crocqtletii (15;4)*', rDe saeculi
naar Lycië en Palâestina en vertoefde gerui- nostri choreis''
De votis monasticis''
mentjd teAlexandrië,om zich indatmiddel- DOrationes funebres tres'', pEpistola D.
punt der toenmalige geleerdheid in de ont- Pauli ad Hebraeos (1578 en 1598)''. voorts
leedktlnde te oefenen.Toen hj Op z8jarigen Alcuini Rhetorica ad Carolum Magnum

Ouderdom te Pérgamustertlgkeerde,werd hj (1563)''?
en rllildtlil
zus Abbas, de vita
er t0tgeneesheerderzwaardvechtersbeuoem d. DionisilAreopagitae (1563),,
Galeobdolon, zie Hondsnetel.
Tengevolgevan een Opstandvertrokhjeehter
in 164 naar Rome,waar hj doorvoorspoe- Galeopsis,zie Hennepnetel.
dige genezillgen en doorzjne pllysiologische Galeru Ofgaanderljnoemtmelzindebouwlessen weldra grooten roem verwlerf,terwjl kunst een lang en smalvertrek ,hetwelk zich
hj nietzondereigen schtlld in onaangenaam . daardoor van eene zaalonderseheidt,datzj
heden geraaktemetzjneambtgenooten.Toen driemaal de lengte heeft van hare breedte.
in 169 de pest te Rome uitbrak,keerde hj Daar men zulk een vertrek veelalmet schilterug naar Pergamus.Tntusschen werd hj derjen en andere kunstgewrochten versiert,
reeds het volgende Jaar door de Keizers heeft m en aan zoodanige verzamelingen, al
M are'tzs xd.
zf/rd/ï'
ll,
ç en Luci'
us Tz-dr'
lf.:naar Aqtli- zjn zj Ook in naast elkandergelegene verleja geroepen, en n: den dood van laatstge- trekken geplaatst:den naam van galeq'î
jgenoemde door M arc'tbs .zl.zrrt'lïzl.< uitgenoodigd, geven.M en gebrulkt dat woord ook voor een
om hem als ltjfàrts naar Germanië te verge- corridor,alsmede voorbepaaldeplaatseninden
zellen, hetw elk Galenlts van de hand w ces, schouwburq,namel
jk zoowelvoordietwelke

daarhj lieverindiebetrekkingbj Commodns
te Rome bleef.Hiergebruiktehj zt
jn vrjen
tjd t0t het vervaardigen van Onderscheidene
geschriften, van welke echter vele bj het

zieh het dlgtst bj het plafond bevinden als
voor die,welke halvemaansgewjs voor de
benedenste loges zjn ingerigt.Eindeljk be-

verbranden van dentempeldesVredesverloren

bj den mjn-alsbj den vestingbouw uletden
naam van galerjen.

zjn geraakt. Zelfs n0g ten tjde derKeizers
Pertinaœ en Septimius k
%k
ldrff,
s toefde hj te
Rome, en Overleed omstreeks het Jaar 200
aldaar ot
'te Pergamus.Hj heeftzich vooral
verdiensteljk gemaaktdoorhetbeoefenen der
anatomie en physiologie, waardoor hj een
goeden grondsla'g legde voor de ziekteleer en
zoo grooten invloed had op den lateren tljd,
dat zjn gezag bj alle geneesktlndige seholen
onbetwist bleef t0t aan P araeelsus toe.Van
zjne 500 geschritlen zjn 181 bewaard gebleven, en van 83 van deze wordt de eehtheid
niet betwjfeld.Vandeverlorengeachtewerken
schjntnOg veelin debibliotheken verborgen
te wezen. De beste uitgave zjner gezamenljke werken is die van Kiihn (1821- 1833,
20 dln). Sommige van zjne verhandelingen
zjn 00k in het Arabisc'
h en Hebreeuwsch

stempelt men onderaardsohe gangen zoowel

G alfried van W inesalf!een uitstekend

dichterder13deeeuw ,afkomstlguitEngeland,

bezochtdevoornaamstesteden van Frankrjk

en vergezelde Rieltard ./A '!f'
?,cepAtzz'/naar Pa-

laestina.Na zjn terugkiler legde hj te B0logna zioh t0e op de fxaaje letteren, doch
volgens anderen heeft hj zich meer bepaald
tot den landbouw ,en inzonderheid zich met
den wjnbouw bezig gehouden,'tgeen men in
verband brengtmet den naam van W'
inesalf
(devino salvo).Men heeft van hem :rpoetica
nova'' gedrultt in de rllistoria poem atum
medii aevi (1721)''van Leysersten rllistoria

seu itinerarium Riehardi, Anglorum regisin
Terram Sanctam ab anno 1170 ad 1190'' 0pgenom en in (1e rGesta Dei per Francos''van
Bonyars.

vertaald.
Galg is de naam van een toestelt0tuitM attltllts Gclez/'lf.:Of l'an Galen,een Neder- voering der doodstrafdoor middelvan Ophan-

landsch godgeleerde. Hj werd geborell te ging.Zj bestaateigenljk uit2 loodregtepaW est-lfapelleopheteilandAvalcherenin1528, l
enjdie aan de bovenste uiteinden dooreen
Ontving onderwjs te Gent,studeerde te Leu- horlzontalen dwarsbalk verbonden zjn,hoe-

ven,gafer lessenindekanselwelsprekendheid wel men zich soms 0ok met één loodregten
en werd w eldra t0t hoogleeraar in de godge- paalmet een dwarsbalk vergenoegd ofbj
leerdheid te D illenburg benoemd en vervol- enkele gelegenheden aan dien toestel eene
gens te Douai.Hj werd hierproostvan St. andere gedaante gegeven heeft.Zulke galgen
Pieter en kanselier der academ leten Overleed verhieven zich w eleer 0ok in 0ns Land in
aldaar den 25sten September 1573-Hj woonde menigte, doorgaans op eenigzins verhevene
het Concilie van Trente btien wasberoemd plaatsen, en haar naam is hier en daar in
wegens zjne groote geleerdheid.Hj schreef: Galgenberg,Galgenlaan,Galgenveldenz.over1)Commentaritls de christiano en catholico gebleven. D oorgaans m oest de veroordeelde
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metden beulen diensknKht eene driedubbe- westwMrts afdalende hoogvlakten en hierop
lene ladder beklimmen,waarna de reeds om verrjzenderotsgevaarten.Deze vornlen geene

zjn hals geslagen strop aan het dwarshout
vastgemaakt en hj zelf van de ladder geworpen werd.De dood volgde da'
n na weinig
tjd door verstikking.00k plaatste men den

zamenhangende ketens,maar zjn hieren daar
doorbergsteppen (paramera'
s)gescheiden,en

hare hoogte bedraagt gemiddeld van 1000 tot

1500 Ned.e1,terwjlzj talrjke uitloopersen

delinquent wel op een schavot, hetwelk op vele kloven en grotten vormen. De kusten
ongeveereen manshoogte beneden den dwars- zjn sterk ingesneden enmen vindtertalrjke

paal geplaatstwas;hj wasdan verschoond voorgebergten,van welkewjkaapFinisterrq
van hetladderklimmen,maar na het vastma- ortegalen Varesvermelden,terB'jlmendaarken van den strop,deed men bg wjze van tusschen baajen en ria's aantreft, met de
n rivieren of m et veilige havens
valluik den bodem onder zjne voeten weg- monden va'
zinken. In de Vereeenigde Staten geschiedt
voorts de ophanging door middel van een
zwaargewigt, hetwelk den veroordeelde van
den grond Optrekt.- Daar hetden veroordeelde vergund was, zich des avonds vôör
de uitvoering van het vonnisnaarhartelust

op den achtergrond,zooalsde ria'svanVigo,
Coruna en Ferrol.Het klimaat is er zachten
vochtig en de bodem zeer vrt
lehtbaar.Galicië

behoeve van iemand, dien men vervolgens
liefst nim mer terugziet,den naam vanyalgenmaal.- In onze volkstaalwordt aan broekstsrlc-t
/ùlzzt/zl 00lt we1 de naam van galgen
gegeven.

middelen voor de bevolking. De prachtige
weiden begunstigen er de veeteelt,en vooral

is het meest bevolkte gedeelte van Spanje,
want men heeft cr bjna 4000 zielen op de
L geogr.mjl.Schoon men erzoryvuldig ge-

te goed te doen aan spjs en drank,geelt bruik zoekt te maken van den weelderigen
men aan een maaltgd? dien men aanrigtten grond,levert deze geene voldoende voedings-

hoenders en ejeren worden erin grootehoeveelheid uitgevoerd naar Engeland.De zee en
de rivieren bevatten er een overvloed van

visch,en nuttige delfbtoFen,zooals jzeren
G allani(Fernando),eenItaliaanschstaat- lo0d,alsm ede geneeskrachtige bronnentzoekt
huishoudkundige,geboren den zden December men er niet te vergeefs. Van deze laatste
1728 te Chiéti in het toenmalig koningrjk noemen wj de zwavelbaden van Lugo,van
Napels,studeerdoinderegtenenonderscheidde Las Burgas bj orense,van Las Caldasde
isre
zich vervolgens als bekwaam staatsman en Cu
enntCa
bnz
aso
.,eb
njde
Co
wa
runa
rme
.bronnenvanArtejo
Het handelsverkeer
geestig schrjvel'
.Eeneverhandeling Overhet
geldverscheen zonderzjn naam reedsin1749. Nvordt er door uitmuntende havens en door
Van meer belang is eene andere pDella per- goede wegen in het binnenland zeer bevorfettaconservazionede1grano(1754)''
,envooral derd.In weerwilvan aldienatuurljkevoorkan ma zulksverzekeren van zjne p'
Dialo- regten is hetvolk er ver van welvarend,gues surlecommerce desbleds(1770)'' van vooral omdat hetgrondbezit er in de handen
welke Voltaire getuigt, dat daarin de geest is van betrekkeljk weinigen.Men heeftin

Galyantwortel,zie Galahqa.

van P lato en M olière vereenigd w as.Voorts Galieië 10 ciudades, 115 villas en 36563 minverscheen de xnbrkwaardige rcorrespondance dere plaatsen.
De Galkciërs tGallegosl,ontstaan uit eene
inédite de Galiani 1765 à 1783 avec M.
d'Epinay,le baron d'Holbach,Grimm ,Didé- vermenging deroorspronkeltjke bewoners met
rot (1818,2 d1n)''.Metgenoemde mannen had de Romeinen Suéven, Gothen, Mooren en
hj vriendschappeljke betrekkingen aange- Castilianen, hebben meer overeenkomst met
knoopt, toen hp in 1768 als gezantschaps- de Portugézen dan met de spanjaarden,en

tusecretaris te Parjs vertoefde.0ok hield hj sp'reken eene taal, die sterk mei de PolFesche vermaagschapt,maar voor den SpanJaardonverstaanbaaris.Zjbezitteneenkrachtigenligchaamsbouw,sehuwendenarbeidnieh

zich bezig m etnatuurkennisenoudheidkunde,
en.schreef overden Vesuvius,over de schilderkunst der Ouden, enz., en overleed den
3osten October 1787.

onderscheiden zich,zoowelmannen als vrou-

Galicië ofGalliciè'
.Onderdezen naam ver- wen, door een ernstig voorkomen, en zjn

melden wj:

Een Spaansa ot
pznd.
îf(Galicia),bj deouden

hetnoordwesteljkgedeeltevanGallaecia(Oa1laecia), het land der Gallaed (Callaeci) en
der hiertoe behoorende Artabri.Thans vormt
Galiciëhetnoordwesteljk gedeeltevanSpanje,
draagt den titelvan een koningrjk,teltOp
nlim 533 D geogr.mjlongeveer2millioen

zeergodsdienstig zondert0tdweeperj tevervallen.Iederjaargaanzjbjduizendtallennaar
Portugal,vooralnaar Lissabon,alsmedenaar

Centraal- en Zuid-spanje,Om er a1s werklieden hun brood te verdienen,en van tjd
t0t tjll keeren zj naarhunnegeboorteplaats

terug,om aanhunneachtergeblevenbetrekkingen eenige spaarpenningen te brengen. De
inwoners en is verdeeld in de provinciën C0- hoofdstad des landsen dezetelvan den aartsruna,Lugo,Orense en Pontevedra.Hetgrenst bisschop is Santiago di Compostela,terwjl
ten Oosten aan Asturië en Leon,ten zuiden de militaire bevelhebber te Coruna ztln veraan Portugal,en ten westen en noorden aan bljfhoudt.Eriseene oorlogshaven teFerrol,

de zee, en wordt in eene zuidwesteljke rig- en van de overige steden vermelden wj Lugo,
ting doorkronkeld van de Minho, wier bj Orensej Pontevedra, Tuy, Vigo en Mondoharen benedenloop wjde vallei hetPortugé- nedo.
schebergterrasscheidtvan het Galicische.Dit
Een KroonlandderOpdfezlrïë/
rt
scA-.
epp.
çtxcrdc/ze
laatste is,
-een zeerzamengesteld hoogland met monarcl
ie (Galizien).Ditkroonland omvatde
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koningrjken Galiciëen Lodomerië,dehertog- nep,rapen,suikerwortels,tabak enz.Ongeveer

dommen Auschwitz en Zator, en het g1
.oot- een vierde deel der oppervlakte ismetbosch
hertogdom Krakau. Het grenst ten noorden begroeid,en dit levertveelhout.ln hetnooraan Polen en Rusland, tell oosten aan Rus- deljk gydeel
te zjn dewotlden reedsaanmerland,tenzuidenaandeBoekowinaenllongarje keljkultgedund:terwjlOp deCarpathenveel
en ten westen aan Silezië, en beslaat eene hout eene prool wordt dtlr verrotting. Het
oppervlakte van ruim 1364 E
n geogr.mjl.Het rundvee is ergrootvan stuk,en men legt,er
land vormt een hoog terras aan den noorde- zicllsterk tOe op de veredeling van hetschaljken voetderCarpathen:welltezich in een penras.In het laatst van 1869 waren erruim
ruimen boog langsde zuldeljke grenzen uit- 690000 paarden,2000 m tlildieren()1,1Inuilezels,
strekken en er eene bergstreek Opleveren ter 2millioen runderen,bjna 1millioenschapen,

breedte van 3 of4 geogr.mjl?- voortseene 42000 geiten en 73000 zwjnen. W ilde en
vruchtbare heuvelstreektafgewisseldmethoog- tamme btlen leveren er honig en was, - de
vlakten en zandiqedalt,1
4.Hetnoordeljk ge- jager vindter in de bergstreek veelwild,en
deelte des lands ls eene uitgebreide vlakte, somtjdswolven,beeren en bevers.ook gaat
van hetlvelklingen doorsneden. Men vindt er

men ernietvruchteloos tervisehvangst.Eene

talrjke rivieren, die in het westen tOt het soort van schildluis levert e1*de Poolsche c0stroomgebied van de Mreichsel,in het oosten chenille,enuitd0n bodem llaaltmtm ertjzert0t dat van deDonau en van deDnjestrbe- en zinkerts, zwavel, steen en bruinkolen,
hooren.Naar de MTeichsel, die bj Krakau berg-olie,naphtha en vooralveelzout.
bevaarbaarwordt,stroomen de Biala,deSola,
De tàbrieknjverheid heeft er zich in de
de Skawa,de Skawina,de Raba,de bevaar- laatsteJaren weleenigzins Ontwikkeld,maar
bare Dunajec,de W ysloka en debevaarbare bljftern0galtjdvangeringebeteekenis.Het
San, die alle van de Carpathen afflalen,als- belangrtjkst zjn er de brandewjnstokerjen
mede de Boeg,welke van de hoogvlalttevaû en de linnenweverjen.Voortslleeft men er
Lemberg komt. De Dnjestl, die er op een eenige suikem , aardappelmeel- en tabaksfauitlooper der Carpathen Ontspringt en b!j brielten.Dehandeliserxeerlevendigen levert
Sam bor bevaarbaar wordt,neemt een aalltal voor den uitvoer hoofdzakeljl
t zout, vee,
kleille rivieren op2nameljk regts de Stry. graan, potasch en linnen. De groote wegen,
de Swiza en de Blstriza,()n linlts de Sered, tergezamenljkelengtevan 1300 geogr.mjl,
voorts aan de Russische grenzen de P0d- zjn zeel'goed,en deKarl-tzudwigs-enLemhorze,terwjlzjvervolgensllarenl0opopltus- bel'g-czerlloB-itz-lassy-spoorBregen verbinden
sisch grondgebied voortzet. De Proet,w elke
naar de Donau vloeit,verlaatna een korten

de hoofdsteden deslands,LembergenKrakau,
luet hetEuropêsche spoorwegnet.Galiciëbezit

loop het land.Er zjn geene groote meren, alle eigensehappen, die de voorwaarden zjn
maarwelkleine in deCarpathen.Voortszjn eeneralgemeenewelvaart,zoodl'
a demaqtige
er velem inerale bronnen,zooals dezureb1.on- het
boomen van deze,arbc
liden Ondernemlngsnen te Lzczawnica en Krynica,dejzer-en geest, in beweging komen. ook de Ontwlkzw avelhoudendo bronnen te Krzeszowiee,de keling des geestes laat er veelte wenschen
iodium-en bromiunlhoudendebrollnen te Iw0- over.AYetenschappeljkevereenigingene1
zinrignicz, en hetzoute bad te MTiliczka.Het ltli- tingen vindtm en naglm oeg alleen in dereeds
maat is er kouder dan in andere oostenrjk- genoemde 2 lloofdsteden.M en telde erin 1869
sche landen, doch de bodem Over het geheel vjfbisschoppeljkeseminariën,19gymnasiën,
zeer vrutthtbaar.
5 rear-lscholen, 2 bergbouw scholen en 2805
De bevolking bedroeg Op 1 Jauuarj 1870 volksscholen, en van de ltinderen,die in de

bjna 5'/u millioen zielen)dus bjna 4000 op schooljaren vielen, maal
tten sledlts 230/0
de Eq geogr.mjl.Behalve 120000 Duitschers, gebrl
zik van het onderwjs: een en anderis
3000 Arm e'lliërsen 50000 lsraëlicten behooren evenwel na dien tjd aanmerkeljk verbeterd.
de inw oners er tOt den Slawischen stam ,en
Omtrent den regéringsvorm raadplege mell
wèl voor de rrootstehelfttûtdeRtltheniërs hetartikelOoslenrqkseh-HouyaarscltezzdozlcrcAl.
en voor de klelnste helfttOt de Polen.Eerst- Hier zj slechtsvermeld,dat ditgewest een
genoemden,in hetOosteljk gedeelte deslands afzonderltjl
ten Landdag bezit,van welken een
gevestigd,beli
lden de Griekseh-llatholielte,en door den Keizer benoemde landmaarschalk
laatstgemelden,in hetwesteljk gedeeltew0- voorzitter is. Metbotreklting t0thet burgernend,de Room sch.lfatllolieke godsdienst.Van ljlt bestuur is het verdeeld in de distrieten
andere kerkgenootschappen vindtmen nogQ51
Oostersche Grieken en Armeniërs benevens
393 D oopsgezinden vermeld.De R.Katholielke

lfrakau en Lemberg ln regten is er beroep
van de lagere regtbankelz Op die te Krakau
en te Lemberg, en van deze op het H00gKerk had er in 1860 bjlla 4000 wereldljke geregtshofte Rveenen.D e militaire bevelheb-

geesteltjken el1in 11Gkloosters736monniken berzetelterteLembelg en zjn gezagstrekt

en 513 nonlzen.Men teltin Galicië 83steden, zieh Ook uit over de Boekowina.
230 vlekken en 11060 dorpen,doeh slechts9
De rivier San scheidde reeds in Ot
lderen
gem enten m et m eeer dan 10000 zielen.
tjd de leden van den Poolschen en van den
Land- en boschbot
lw zjn er debelangrjk- ltussischen stam ,zoodat de geschiedenis van
ste bronnen van bestaan,en schoon eerstge- Galicie t0t die van genoemde 2 volkeren benoemde veolte wenschen overlaattiserOvel*- hool't.De Chrobaten in het westen des lands
vloed vau graan,terwjler tevensvele aard- maakten in de 9de eeuw zich l0s van Grootappels w orden verbouwd,alsmede vlas,llen- Moravië en in de lode van Bohemen en ver-
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bonden zich onder loleslalu O/zrpùr, met de de Jordaan, ten zuiden aan Samaria? ten
Polen,terwjl de Tsjerwonische (Ro0d-Rus- westen aan de Middellandsche Zee en Phoesische)steden en landschappen zich sedertden nicië en ten noorden aan Syriëenhetgebergte

tjd van W ladimir onderwierpen aah den Hermon.Het was Ongeveer 10 geogr. mjl
Grontvorstvan Kiew.Kortentjd vervielenzj lang en 4 ot'5 breed, Ongemeen vruchtbaar,
aan Rusland, doch weldra ontstonden er,in sterk bevolkt,en in Ogper-enNeder-Gali
laea
het laatst der llde eeuw ,de vorstendommen verdeeld. A1s de gellefkoosde verbljtylaats
Halicz en W ladimir.Beide bloeiden dooreen
levendigen handel, doch onderlinge tw isten

van Jezws en alzoo a1sde wieg van hetChris-

tendom isdatgewestmetztjne steden Nazawaren oorzaak,datPolen en Hongarje zich reth, Kana, Naïn en Capernaum , met het

Meer Genezareth Of het Meer van Tiberias,
00k weldatvan Galilaea genoemd,- voorts
met de rivier de Jordaan en met den berg
gestadigen strijdtusschen dePolen,Hongaren Thabox zeer merkwaardig. De inwoners van
en Russen. Bj den opstand der Mongolen Galilaea, die zich door moed en standvastig(1241) rukten de beide vorstendbmmen zich heid Onderscheidden en vele apostelen en
geheel en al l0s van Rusland. Romalt de beljders van het Christendom Opleverden,
Groote had reeds van 1196 t0t 1205 heer- werden door die van Judaea gering geacht
schappj gevoerd over de beide landen,en w egens hunnen ruwen tonqval,en de Chriszjn zoon Danièl,toenaderendetotden Paus, tenen ontvingen in den beglnne den spotnaam
ontving de koningskroon uit de handen van van Galilaeërs.
een legaat,waarnazjnezonen Leoen M stis- Tegenwoordig behoort Galilaea t0t het
daarin mengden, zoodat Bela III zelfs den
titelaannam van rGaliciaerex''.W eldrawaren
die welvarende landen het tooneel van een

JJ'
I.
:het vaderljk erfgoed deelden, hetwelk

Turksche ejaled BeiroetofSaida (Sidon)en

zj werd er vool'goed aangenomen onder
Lodewj;k de GrOPJ:(1375),dieoverHongarje
en Polendenschepterzwaaide.Hjbeschouwde
Galicië als vereenigd met Hongarje, doch
na zjn dood werd het door den Poolschen

r
uim 800 Ned.el hoog.De berystreek iser
hier en daar afgewisseld door dlepe kloven,

onder Georg, den zoon van eerstgenoemde, is verdeeld in de livas(districten) Saida en
weder een geheel w erd. Na het uitsterven Xkka. Het hoogland verheft er zich ruim
van dit vorstenhuis (1340) onderwierp zich 300 Ncd. el boven de oppervlakte der zee,
hetland aan Polen,waarna de R.Katholieke en de Dsjebl-safet, een uitlooper van den
godsdienster met jver werd ingevoerdten Hermon en met een kasteel gekroond, is

vorst W ladisla'
us 11 Jayello vexoverd, en h:t
bleefaan Polen toebehooren totaan de eerste

deeling deslandsin 1772.Hierbj vervielhet
onder den titel van koningrjk Galicië en
Lodomerië aan oostenrjk, waarna in 1786
de Boekow ina er mede vereenigd w erd.Toen
Oostenrjk bj de laatste verdeeling van Polen
(1795) wederom brokken van dat land af-

en in eene van deze ligt Nazareth.Men vindt
er aan de hellingen der heuvels digte bosschen,en debodem wordter dooronderscheidene kleine rivieren besproeid. Het is van
het zuiden van Palaestina gescheiden doorde
vruchtbare vlakte van Esdrelon, die thans
nagenoeg geheelbraak ligtenmetgrasbegroeid

is,terwjlerzich bjna geen enkeldorp verheft.Vooralna den regen is er de grond met
een weelderigen plantengroeibedekt.Uitdeze
vlakte leiden 3 groote wegen naar het dal

scheurde,verkregen deze den naam van W est- van de Jordaan, waarvan ztl door de bergof Nieuw-Galicië, terwjlaan de voormalige keten van Gilboa en doordenKleinen Hermon
gewesten die van Oost-of Ond-GalicLL'gege- gescheiden is.
ven werd. In 1809 voegde Napoleon daarvan
Galiléi (Gali1é0), een uitstekend natuur-

een gedeelte bj hethertogdom W arschau,en kundige,geboren te Pisa den 19denFebruarj
op het Congrès te W eenen werden weder 1564t was de zoon van een Florentjnsch
andere verdeelingen gemaakt, terwjl men edelman,ontving onderwjs in de oude talen,
dââ'r Krakau alseene republiek erkende,die het teekenen en de muziek, en bezocht in
onder de bescherming z0u staan van Rusland, 1581 de universiteit zjner geboortestad,om
Oostenrjk en Pruissen.Daardie Republiek er zich t0e te leggen op de geneeskunde en
echter steeds het broeinest bleek te w ezen op dewjsbegeertevanAristôteles.Intusschen
van de oproerige bewegingen in Polen,w erd Onderscheidde hj zichreedsvroeg dooreene

zj den 6den November 1846 aan Oostenrjk
toegekend,dathaar in 1849 metden titelvan
groothertogdom bj Galicië voegdeen tevens
de Boekowina toteen afzonderljk kroonland
verhief. Zie voorts onder Oostenrq,7J,
scA-Aop-

gaarsehe vpwcl-cFèïe.
G aligaan,zie Cladium.
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lglarigen leeftjd bragten deschommelingen

der lichtltroonen in de kerk te Pisa hem op
het denkbeeld, Om de wetten der slingerbe-

weging te bepalen,welkehj nu bezigde t0t
het meten van den tjd.Daarna bestudeerde
hj Onder OstilioAiccide wiskpnde,maakte

ucls'#d,
ç en ArehâG alilaea, in het Hebreeuwsch Galilof zich met de werlten van E'

Galilah (gewest), eigenljk Galil .
/ft
worï- mêdes bekend en kwam hierdoor in 1586 t0t
(Gewest derHeidenen),wasaanvankeljk de de uitvinding der hydrostatische weegschaal.
naam van een kleinerlandschap,t0tden stam In 1589 werd htjhoogleeraar in de wiskunde
van Naphthalibehoorend,en later hetgeheele te Pisa,doch de vervolgingen van dezjde
gebied der stam men,A sser,Naplttltali,Zeù'lf- der aanhangers van Arist6teles noodzaakten
lon en Dan of het noordeljk gedeelte van hem ,om 2J
.
'aardaarnazjnebetrekkinqneder
Palaestina, hetw elk ten oosten grensde aan

te leggen,waarna de Senaatvan Venetlë hem
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in 1592 t0tprofessor in de wiskunde tePadua klaard,zag hj zich genoodzaakt naar Rome
benoemde.Uitalle oorden van Europastroom- te gaan, waar hj door de verklaring, de
den nu leerlingen derwaarts,en Galilli hield beweging der aarde Om de z0n in hetver-

zjne lessen in de Italiaanselletaal.In 1597
vond hj denproportionaalpasseruit,- maar
nog veelbelangrjkerwarenzjneontdekkingen
omtrent den valder ligchamen (1602).Ofhj
den thermometer uitgevonden heeft, is n0g
altjd Onzeker.De verrekjker,in 0ns Vaderland heteerstvervaardigd,werd in zjnehand
een gewigtig werktuig, waarmedehj reuzen-

volg nochmondeljknochsehrifteljk tezullen
verkondigen,zjne vjanden t0t kalmte wist
te stemmen. Hj poogde intusschen bj die

gelegenheid eene vergtm ning uitte lokken t0t

meer vrtjheid in het denken en schrjven en
z0u vermoedeljk in dehanden derinquisitie
geraakt zjn,indien Coslmo,het gevaarbe-

vroedend, hem niet had teruggeroepen. De
schreden deed op het gebied der sterrekunde. verschjning van 3 kometen in 1618gafhem
Hj maakte bekend?dat de oppervlakteàer aanleiding,Om algemeene beschouwingen over
maan bergachtig is en toonde aan,h0e men die ligchamen mede te deelen.Zjn leerling
de hoogte dier bergen door het meten van Maréo Gi#zlccigafdaarover een boek in het
de lengtehunner slagschadtlwen kan bepalen; licht?waarin hj een hettigen aanvaldeed op
fet Grassi.Deze,meenende dathet
voorts Ontbond hj eene nevelvlek in sterren den Jezu'
en vermoedde,dat men f
)p dergeljkewjze van Galiléi afkom stig was, rigtte zich t:t
Ook den M elkw eg zOu ktlnnen ontbinden. dieu geleerde m et niet minder hevigheid.Ga-

Belangrjk was verder zjne ontdekking van DW antwoordde hierop in zjn psaggiatore''.
de w achters of m anen van Jtlpiter Op den

7denJanuaxj 1610,waarvan hj berigtgafin
zjn'geschritt psydereus Nuncius (1610),alsmede van den ring van Saturnus,en van
de zonnevlekken, terwjl hj uit deze denomwentelingstjd der zon bepaalde.Zjn naam

een m eesterstuk van welsprekendheid? en
haalde zich daardoor den haat derJezufeten

op den hals.Geruimen tjd daarna schreet'hj
zjn meestberoemd werk,waarin hjterzjner

regtvaardiging 3 personen sprekend invoert,
van welke de êén een voorstanderis van het
was inm iddels zöö beroemd geworden,dat stelsel van Copernious en de ander van dat
de groothertog Cosimo 11 hem in 1610 t0t van Ptolemaeus,terwjl de derde beider beeersten hoogleeraar in de w iskunde te Pisa wjsvoering weegt en wikt, zoodat de zaak
benoemde en hem tevens onthiefvan de ver- schjnbaar Onbeslist blji
t,hoewelhet Overpligting Om zich aldaar te vestigen. Galilli wi
gt der bewjzen vöôrhetstelselvan Coper@
vertoefde nt1 bj afwisseling te Florence en %l(3'd%% Onbetw istbaar is.M et dit boek,waarin

og hetbuitenverbljfvan zjn vriend Salriati.
Hler bezorgde l1j door de ontdekking der
schjngestalten van Alercurius,Ventlsen Mars
aan het stelsel van Coperniens,waarvan hj
een jverig voorstanderwas,eene volkomene
overwinning. Daarna schreef hj over het
drjven en zinken dervaste ligchamenin het

sierljkheid van stjlzich paartaan eenegestrenge redenéring, begaf hj zich in 1630
naar Rome,en daar hj zjne vroegerafge-

veelnieuws verkondigd w erd.

den titel: rDialogo di Galileo Galilei! dove
ne'congressi di quattro giornate si dlscorre
de' due massimisistem i,Tolemaico e Coper-

legde belofte verzweeg en debeoordeelaarsde
strekking van het w erk niet begrepen, ge-

lukte het hem , het imprimatur (verlof om
het te drukken) te bekomen. Nadathj ook
water het boek: rD iscorso intorno alle.cose te Florence eene dergeljke vergunning verche stanno in su l'
acqua ec.(1612)'' waarin kregen had, zond hj hetin hetlicht Onder

Terwjl Galilli zich bejverde de kennis
der natuur uit te breiden , trok een dreigend
onweder zamen boven zjn hoofd. In zjn
geschrift over de zonnevlekken had hj zich
een jveraarbetoond voorhetstelselvan Coperzzïczf.
x en werd deswege door zjne vjanden
alseen ketter uitgekreten.Bj zjne komst te
Rome in 1611 was htimet de meeste Onder-

nicano (1632)''.Zoodra het verschenen was,
w erd het door de aanhangers van A ristôteles
en vooral door Seipione OM crczzlozlfï te Pisa
heftig aangevallen. Paus Urbanus T'ffT) die
a1s cardinaal t0t de vrienden van Galilei be-

hoord had, werd nu zjn tegenstander,daar

scheiding ontvangen,en het verslag,op ver- men hem wjs maakte, dat Galiléi in den
zoek van den cardinaal Bellarmini,door dCa persoon van kbûmplioio den spot had w illen
w iskunstenaars van het Collegio Romano uit- drjvenmet'sPausen ollnoozelheid,dewjlhj

gebragt, luidde Ongemeen gunstig. Bg zjn dien de bewjzen in den mond legde,voorterugkeer te Florence zag hj zich meer heen door den Paus tegen de bew eging der

en meer in geleerde twisten gewikkeld, aarde om (1e z0n aangevoerd. Nu viel het
en hj was in 1613 ollvoorzigtlg genoegj den vjanden van Galillinietmoejeljk,hem
die in verband tc brengen met den Bjbel, verdacht te maken,vooral daar zjn vriend

Cosimo overleden en door den onervaren en
natuurkundige zaken nieterkende.W élwaar- zwakken Ferd'inand 11 opgevolgd was.Eene
schuw de m en hem uit Rome en in naam van congregatie van cardinalen,monniken en w islaatstgenoemden cardinaal, om binnen de kundigen,allegezworen vjanden van Galilli,

verklarende, dat hj het gezag van dezen in

grenzen der wis- en nattlurkunde te bljven, onderzocht zjn boek, veroordeelde het als
maarhjluisterdenietnaardenwelgemeenden een hoogst gevaarljk werk,en daagde hem
raad. De monniken predikten tegen hem ,en in 1632 voor de regtbank der Inquisitie.De
toen in 1616 de vergadering van cardinalen) bemoejingen van den Groothertog en van de

met de boekencensuur belast,zjn geschrift regérinr te Florence,om den geleerdedeze
voor onschriftmatig en kettersch had ver-

beproevlng te besparen,bleven zondergevolg.
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hrifteerstverborgen was,toon verloren
Den 13denFebrllarj 1633kwam hjteRome, handse,
tte en in1730bjgedeeltentoevalligwerd
waar hj zjn intrek nam in het paleisvan geraal
den Toscaanschen gezant Niceolini. W eldra
werd met het onderzoek een aanvang gem aakt, en toen dit zoo ver gevorderd was,
dat men t0teen verhoor k0n overgaan,werd
GaliléLovergebragtnaar het paleisderInqui-

ternggevonden, is bezorgd door Alberi van
1842 t0t 1856 in 16 deelen.Een nieuw gedenkteeken is ill 1839 voor hem opgerigtte
Pisa,en in 1841 door Leopold 11te Florence

in het lnuséum bj hetpaleis Pitti.Zjn gesitie,waarhj hetvertrek van den advocaat- slacht bloeit Ook thans n0g in Italië,en een
iscaal bewoonde. Den 12den Aprilverscheen derledçn daarvan,AlesïandroGJDJJigenaamd
hj de eerste maal vool-den commissarisder (geboren in 1691, overleden in 1737),was
Heilige oëe'
ieenvertoefdenadientjdweder een uitstekend bouwmeestert die te Rome
-achtige kerken heeftdoen verrjzen.
bj den yozant. Den 22sten Junj werd het eenige pl
vonnis ul
tyesproken. Galillitsedert 2 dagen De geschiedenis van Galiléo Galilli is bj
nogmaals ln het gebouw der Inqtlisitie in herhaling behandeld)en M athilde.AtKl'ezlheeft
bewaring genomen,moestknielendezjnege- haar in 1860 ill een romantisch gewaad gevoelens afzw eren, deze voor valsch, onge- stoken.
rjmd en kettersch verklaren en de belofte G alipea ,zie Angostnra.
aieggen, dat hj nimmer weder over dat G alium , zie W alstroo.
onderwerp z0u schrjven.Debewering,dathj
Galjas was denaam dergrootste00rl0gop de pjnbank is gelegd, behoort t0t de scheyen derVenetiaanscheRepubliek inharen
sprookjes,en het verhaal,dathj Opstaande bloeltjd. Zulk een vaartuig was 50 Ned.el
driftig Op den grond gestam pt en in verbeten lang, voerde 3 masten,had tegeljk zeilen
n riemen, telde 800 t0t 1200 koppen'en
woede gezegd z0u hebben:,E ?ursimuove ewer
d aan den v00r-en aehtersteven m et ge(De aarde beweegt zich '
toch!)'', evenzeer.
Hierna werd hj veroordeeld Om eenigen tjd sehutgewapend.Bj de Nederlanders,Denen,
in den kerker der Inquisitie dool.tebrengenj Zweden enz.geeftmen den naam van galjas
terwjl men de verspreiding en lezing van aan een klein schip m et een grooten mast en
zjn boek verbood.Reeds den 3den Julj gaf een bezaansmast;het komt,wathet tuig bemen hem intusschen verlofOm zjnleerlingen treft,qrj goed Overeen meteen smak.
vriend,den aartsbisschop AseanioTïccplpzzsïzlï,
Galzoen noemden weleerdeSpanjaarden
te Siéna te bezoeken,en later Om zich naar enPortugézenhunnegrootsteOorlogschepen,Arcetribj Florence te begeven.Hier bragt drie-ofvierdekkersmet3masten.Zj dienden
hj zjne laatste levenqlaren dooren vestigde vooral om de schatten, in Amerika vergainzondexheid zjne aandachtOpdemechanica, derd,naar Europa overte brengen en hadden
zoodat hj Q belangrjke werken Over de geschut aan boord, om zich tegen de zeerûowetten derbeweging uitgaf.Tevensbejverde vers te verdedigen.Voortsgafmen dien naam
hj zich,Om dewachtersvan Jupitertebezi- aan koopvaardjschepen, die naar Amerika
gen t0thetbepalen derlengte,enhoewelhj stevenden, weshalve men kooplieden, die
hierbj te kort schoot,washj toch de eerste, handeldreven metde Nieuwe'
Wereld,galioes/dz?eheette.
die dit denkbeeld opperde. Op gevorderden zdïq
leeftjd werd hj met blindheid bezocht, en
Galjootwasweleerdenaam eenerkleine
reeds had hj het ééne O0g verloren en was galei met 16 t0t 20 roeibanken en even zoo
het andere bjkans onbruikbaar, toen hj vele roejers. Later gaf m8n dien aan
in 1637 de libratie van de m aan ontdekte. kleine vaartuigen, welke m en wegens hunne
Blindheid,doofheid,slapeloosheid en lichaams- snelheid in den Oorlog gebruikte.De roejers
pjn vereenigden zich, Om den levensavond w aren m et een m usket gewapend en deden
van dezen grooten lman somber to maken. tevens dienst a'
ls soldaten.O0k had men bomHj bragt dien echter geenzins werkeloos bardeeryaljoten, die tOt het beschieten van
door,en het gezelschap van vele vrienden en zeeplaatsen werden gebezigd.Onze walvischleerlingen beurde hem op. Hj overleed den vaarders van den laatsten tjd warendriemast8sten Januarj 1642 in (
le armen van zjn galjoten en bezaten wegens hun ronden spieJongsten leerling Vineenzo Tz
sdci.Zjnstof- geleene aanmerkeljkehechtheid.
Galkoorts noemen degeneesheeren veelal
fblt
jke overschotis in de l
terk van Sta Croce
te Florence bjgezet,en tegenover dat van eene koortsachtige Ongesteldheid met eene
M ichlleA ngelo verreeserin 1737 eengedenk- geel Of bruin beslagen tong, een bitteren
teeken ter zjner eer.- Galilli was klein smaak in den m ond, gebrek aan eetlust,
van gestalte,maarbezateen gezondenkrach- misseljkheid, neiging om tebraken,ongeretig ligchaam. Zjn gelaat was innemend,en gelden stoelgang en geela3htige huidkleur.
hj onderscheidde zich in den Omgang door Men nam aan,datdeze ongesteldheid verooropgeruimdheid.Voortswashj een beminnaar zaakt werd dool' overtollige afscheiding van
der schoone kunsten,vooralder muziek,schil- gal. De nietlwere geneesleer wilechter deze
der- en dichtkunst;hj kende de gedichten ongesteldheid nieta1s eene zelfstandigeerkenvan Ariosto van buiten.In zjne rconsidera- nen,daarzjgenoemdeverschjnselenbtjOnderzionial Tasso'',in 1793 uitgegeven,geeftl1j scheidene ziekten waarneemt,zooalsbjmaagboven dezen aan Ariosto ver de voorketlr.llj aandoening,typhus,galsteenen,leverziekten,
bezat weinig boeken,want volgens hem was ongesteldheden van het poortaderstelsel enz.
de nattlur zelve hetbeste boek. Eene volle- Misschien zol men de gele koortsofeenedoor
dige uitgave van zjnewerken,wurvan het ontbinding der galin het bloed veroorzaakte
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den naam van galkoorts ltunnen bestempelen.
génêral et du
lntusschen heerschtook omtrentden aard dier cerveallen particulier etc.(1810-1820,4dln
bloedvergiftiging nog gxoote Onzekerheid.
m etatlasq1822- 1825,6dlnl''teverspreiden.
G all.Onderdezen naam vermelden wj: Tegen de bedenkingen dergeleerdenteParjs
Ineanz Josepk Gc!J,den vermaarden grond- verdedigde hj zich in hetgeschrift:Desdis-

legger derschedelleer.Hj werd yeboren den qositionsdel'âmeetdel'esprit,otldumatéria9den Maart 1758 te Tiefenbrunn ln W iirtem - llsme, du fatalisme et de la liberté morale
berg,studeerde to StraatsburgenteW eenenin (1812)'', waarvan de inhoud later in het
de geneeskunde,vestigdezichalsartsinlaatst- hoofdwerk is opgenomen. Tevens was hj
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Fig 1.

genoemde stad en maakte zich bekend door

werkzaam als practisch geneesheer wjdde
zjneyphilosophisch-medicinischeUntersuchun- op zjn buitenverbljfteMontrouge bj Parjs
gen ilber Natur und Kunst im kranken und zjn vrjen tjd aan de studie,en overleedden
gesunden Zustande desAlenschen (1792)''.Veel 22sten Augustus 1828. Hoewel zjn stelsel
grooter vermaardheid echter verwierfhtjdoor weinig meer is dan eene herschenschim ,heeft
zjne voorlezingen over de schedelleer, die Gall zich zeer verdiensteljk gemaakt door
eerstte W eenen verboden werden,terwjlhj zjne Ontdekkingen op het gebied van de
anatomie en physiologie der hersenen.
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Volgenszjn stelselbestaatvoorelken verschillendenaanleg,voorelke zedeljkehoedanigheid een afzonderljk vermogen; daar nu
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e1k der hersendeelen? a1s werktuig daarvan,

zieh te meer ontwikkeltnaargelang zoûdanige
aanleg of zulk eene hoedanigheid krachtiger
is, - daar vool'ts de schedelmetden vorm
der hersenen Overeenkomt, Z00 zal m0n uit
de uitpuilende deelen van den schedel dien
aanleg en diehoedanigheden kunnen opmaken.
Op de figltur 1- 3,welke den schedelvan
voren, van

achteren en van terzjde voorsteltzjn doorcjfers de plaatsen aangewezen,
die volgeus Gall overeenkom en met bepaalde

hoedanigheden, dewjl de daarondergelegene
hersendeelen daarvan dezetelszjn.
De beteekenis diçr cjfers is deze:1.Geslachtsdrift,- 2.Kinderliefde (liefdet0tkinderen),- 3.Vatbaarheid vooropvoeding,-

4.Plaatszin,- 5.Persoonszin,- 6.Kleurzin, - 7. Toonzin, - 8. Getalzin, - 9.
vervolgensvergunningverwierf,om ze binnen W oordzin, - 10.Taalzin!- 11.Kunstzin,
bepaalde gxenzen vOort te zetten.Hj her- - 12. Yriendscllapt - 13. Moed, - 14.
haalde ze op eene reis door Duitschland aan Moordzin, - 15. Sluwheid,- 16.Diefaehverschillende hoogeBcholen,alsmede in onder- tigheid,- 17.Trotschheid,- 18.I'Jdelheid,
Fig.Q.

scheidene grootesteden,waarhj aanhangers - 19.Voorzigtiyheid,- 20.Combinatiegave,
en tegenstandersvond.Daarna begafhj zich - 21.Wjsgeerlge zin, - 22.Geestiyheid,
naarParjsen poogdeerzjneleerdoorT00r- - 23.Dichtgenie,- 24.W elw illendheld,lezingen,alsmede met zjn vriend Spurzlneim 25.W ilskracht,- 26.Zuchttot navolging.
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Heinrieh .fz?
x#'
?
z
# Lambert GJJJ, een ver- XUeber die Verbesserung derw.
Traube
n(1826
)''9und
diensteljk werktuigkundige.Hj werdgeboren Obstweine, der Bierej =. S.
den 28sten December 1791 te Aldenhoven bj Ueber die Verbessering der lveine und des
Gulik, werd in 1811 geplaatst bj de regt- Biersdurch versehlosseneGi
ihrung(1826)'',

bank te Cleef,vervolgens te Diisseldorf,be- DDie Branntweinbrennerei mittelst W assem
kleedde in 1813 de betrekking van commies dampfe (1830)'',- pNeuer Distellirapparat

bj hetBureau desinspecteursaux revuesbj (1830)''1- pAnweizungzum Frtlchtmaisc,
hen

den generalen staf van M aedonald te Cleef, mittelst W asserdampfs (1832)''1
KDer
werd daarna secretaris-generaalte Luxemburg Gallzche oder Rheinlëndische Dampfbrennap-

ente KreuznachbjdeOostenrjksch-Bejersche parat(1834)''

comm issie van administratie,en in1816secretaris van het stadsbestuur te Trier.Hiertrad
hi
j het eerst Op als werktuigkundige, daar
hj in 1817 eene gasfabriek stichtte ter verlichting van zjn huis.In 1818 werdhj comm issaris van een genootschap v00r landverhuizers te Bonn 6n begat'zich in 1819 naar

-

rDie

DieDampfwssche(181:
2)''

brennstoFersparende Dampferzeuger

(1850)'',- Praktische Anleittlng sehrgl
zte

Mittelweine aus unreifen Tratlben und vortreëiche Nachweine aus den Trestern zu bereiten (1854, 2 afdedingenl'') rAusfiihrliche Nachricht iiber mein W einbereitungs-

und W einveredlungsverfahren(1854)'',- rDie
Amerika;hj keerdeechterhetvolgendejaar Fiilliasclle und deren Anwendung,die Austerug en werd districtssecretaris te Trier en bildung der W einezu befördern (1854)''1vervolgens te '
W etzlar. 00k hier legde hi
j DVerbesserung am Sttlbenofen (1154)'')
zich met jver t0e Op de technische weten- nDarstellung des Systems v0n Rauchverzehschap. In 1834 ging hj metverlofnaarGa- renden Dampfapparaten(1855)'' - enpchaplicië en Boekowina,waarhj Onderscheidene tals und Galls W einbereitungsmethoden v0r
brandewjnstokerjenvernieuwdeofverbeterde, den Gesetz (1858)''.O0k gafhj 3tjdschrifen in 1836 bezochthj Hongarje,waarhj ten uit.
op de goederen van baron Ghillany eene
I'
erdinand,vrjheerron Gall,een man,die

schoolstichtte,benevens eene werkplaats t0t met betrekking t0t het tooneel in Duitschhetvervaardigen vandestilleergereedschayyen. land veel goeds heeft t0tstand gebragt.Hj
Om zicb geheel aan het stoken van splrltus Averd geboren den 13den October 1809 te
te wjden,nam hj zjn ontslag uitde Pruis- Battenberg in het qroothertogdom Hessen,
sische staatsdienst, en werd in 1839 hoofd- genooteene zorgvuldl
yeOpvoeding,studeerde
opzigter van landbouw- en fabriekszaken Op te Gieszen en te Heldelberg in de regten,
de goederen van den graafEötvös.Hj bleef doch gevoelde zich ten zeerste aangetrok21 Ja
'ar in die betrekking w erkzaam ,verbe- ken doordetooneelkunst.ln 1834 kwam hj
terde vele toestellen en bragtin 1842tePesth in dienst aan het Hof van den Groothertog

hetwasschen metstoom in zwang.Nadathj
in 1849 te Trierwasteruggekeerd,bleefhj
zich bezig houden met het tlitvinden en invoeren van velerlei toestellen, bjvoorbeeld

vanoldenburg,waarhjzjnekrachtenwjdde
aan debevordering derkunst,terwjlhjdoor
herhaalde reizen zjne kennispoogdete vermeerderen en zjn smaak te veredelen.Zjne

tot het bereiden van veevoeder door stoom j DReise durch Schw eden im Sommer 1836

van çen draagbaar werktuig om stoom tever- (1838, 2 dlnl'' is in Onderscheidene talen
wekken,ten einde vaten tereinigen,dewasch

overgezet.Na een tweejarig vertoefteParjs

te doen bleeken enz. Vooral heeft hj zjn schreef htj: pparis und selne Salons (1844naam algem een bekend gemaakt door het 1845, 2 dln)''
. In 1844 werd hj intendant
verbeteren van den wtjn, daar hj in 1852 van den hofschouwburg teOldenbury en gaf
eene doelmatige m ethode openbaar maakte, zich rekenschap van zjne verpligtlngen in
om uit sap van zure, onrjpe druiven een hetboek pDer Biihnenvörstand (1844)''.Door
smakeljken wjn te bereiden en slechte wjn- zjne pvörschlage zu einem deutschen Theasoorten te verbeteren, - eene handelwjzet terkartell (1845)5' gaf hj aanleiding t0thet
die men met den naam van galliséren (zie stichten van eene Duitsche schouw burgveraldaar) bestempeld heett. Toen het bestuur eeniging.In 1846 ging hj in dezelfde betrekvan de Pfalz het galliséren eene wjnverval- king naar Stuttgart en nam er het bestuur
sching noemde en op gegalliseerdewjnen be- van den hofschotlwbtlrg Op zieh,en toen hj
slag legde,plaatste Gallinzjne rpraktische zich in 1852 benoemd zag t0tvoorzitter van
Mittheilungen zur Forderung eines nationalen deschouwburgvereeniging,deedhj hetpcenBetriebs der Landwirtschaftlichen Gewerbe'' tralorgan fiir deutschen B'
lihnen''in het litsht

een adres aan den Koning van Bejeren,
waarin hj zich over dat bestuur bitter beklaagde.Dientengevolge werd hj in 1857te
Stuttgart,waar hj wegensdestichting van

verschjnen.Later werd hj kamerheer des

Konings en vervolgens ceremoniemeester.Gedurende den D uitsch-Franschen oorlog van

1870 en 1871 onderscheiddehj zich alsrid-

hetadvertentieblad rAllgemeine deutsche Te- derderPruissischeordevan St.Jan en zjne
legraph'' vertoefde, in hechtenis genomen, zelfopolering werd beloond methet Ilzeren

doch hj ontsnapte en bereikte Trler,waar Kruis.Hj overleed te Stuttgard in November
hj den 3lsten Januarj 1863 Overleed. Hj 1872.
schreef onder anderen: ),Technische MittheiGalla of Gallasisdenaam van eenNegerlungen ausdem GebietderErfahrung(1824- stam , die in hetnoordoosteljk gedeelte van
1831,2 dlnl'',- rAnleitung zurSirup-und hetgroote hoogland ten zuiden van Abessinië
Zuckerbereitung aus Kartoleln (1825)'',- te huis behoort. De Galla's vormen met de
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Foelah's, Mandingo'
s en Noeba's den overGallait (L0uis),een uitstekend Belgisch
gang van het Negerras tot het Caucasische. historieschilder,geboren te Doornik den llden

Zj bezitten een krachtig gebouwd ligchaam , Mei 1810,ontving zjne eersteopleiding als
uitmuntende geestvermogensen eenkrjgshaf- kunstenaar in zjnegeboortestad,maarbegaf
tigen aard.In de geschiedenis vertoonen zj zich toen naar Antwerpen en vervolgensnaar
zich eerst in de 16de eeuw als tlen woest Parjs,waar hj eenige Jaxen vertoetze,terbarbarenvolk, dat uit de binnenlanden van wj1er de omgang metAry k
vcFze
#'
eren met
Afrika de hoogvlakte van Abessinië over- onderscheidene Fransehe schilders eenbelangstroomde, hare inwoners t0t onderwerping rjken invloed had op zjneontwikkeling.Het
bragt en het land grootendeels bezette t0t eerste stuk door hem in 1836 tentoongesteld,
aan de Roode Zee t0e,ja,t0taan deGolf DJ0b en zjne vrienden'',prjktthansin het
van Aden.In laterentjdishunnemagtver- Luxembourg en werd achtervolgd door rDe
minderd, maar n0g altjd zjn zj er in de verovering van Antiochië door Gotfried van
laagste gedeelten gevestigd, voorts in Am- B0uil10n''
. Grooter roem a1s historieschilder
hara, Godqlam en Begemeder, terwjl zj behaaldehjechterin1841doorzjn rAfstand
zuid- en zuidwestwaarts hunne heerschappj van Keizer KarelV''.thansin de audientieuitstrekken overAngol,Damot?Enaréa,SJ0a zaal van het H0f van Cassatie te Brussel.
enz.De Galla'
s zjn verdeeld in onderschei- Dit stuk is meesterljk ontworpen en geteedenestammen,diedikwjlsmetelkanderoor- kend en onderseheidtzich doorzjnedramal0g voeren. De meeste wjden zichaan het tische kracht.Van dien tjd afstond Gallait
herdersbedrjf,- slechtsenkeleaan denland- aan het hoofd der Belgische schilderschool.
bouw. De zwervende stammen houden zich Van zjne kunstgewrochten van lateren tjd
voorts bezig met de jagten den slavenhan- noemen wj'
.rTasso in de gevangenis''1thans
del.Meerendeels zjn zj n0g Heidenengeble- in hetKoninkljkpaleisteBrussel,- pDeverven,terwjlsommigen denTslam aangenomen zoeking van den heiligen Antonius'' desgeen eenige weinigen het Christendom omhelsd ljksin genoemdpaleis,- rDelaatsteoogenhebben.
blikken van Egmond'',thans te Berljn,Gallais (Jean Pierre), een Fransch ge- e11 rlohanna de waanzinnije bj het 1jk
schied-en dagbladschrjver,geboren te Douai Van Philips van Bourgondie (1851)'', een
den 18den Januarj 1758,wasbj hetuitbar- voortreFeljk stuk, in hetbezit van de K0sten der omwenteling,tegen wier beginselen ningin der Nederlanden.In latere Jaren heeft
hj zjn geheele leven strjd voerde,hoog- Gallaiteene reeksvan uitlnuntendegenrestukleeraar in de wjsbegeerte aan een collêge kenvervaardigd,zooalsqKunstenVrjheid''derBenedidjnen.Daarna werd hj medewer- rMlzrillo en het modél', pDe visschersker aan het rlournalGénéral'',Onder de re- weduwe aan het strand'' - ,De wjnoogst
dactie van den abbé de FI
IZIJ:ZCt
/,en hj ver- bj de Slowaken'', - rllet gebed na den
kondigde daarin met groote stoutmoedigheid wjnoogst'',enz.Voorts heelthj fraajepori%(8IX
zjne koningsgezinde gevoelens.Na de teregt- tretten - onderanderen die van pausP'
stelling van Lodewi;k X FV deed hj zjn en van Antonelli geschilderd. Hj is lid
rAppélà lapostérité surlejugementdu r0i, der Koninkljke Aeadémie van Beeldende
18 Janvier 1793 (4de uitgave 1814)''in het kunsten te Brussel.
Gallandat (David Henry),een uitstekend
lichtverschjnen,en ditboek deed hethoofd
van den uitgevt
,r W eber opder het mesder genees- heel- en verloskundige, geboren in

guillotine vallen, omdathj den vervaardiger
niet w ilde npemen,en bragt Gallais eenigen
tjd in de gevangenis.Na den 18den Fructidor werd hj in ballingsehap verwezell en
nam de vl
ugt, doch weldra keerde hj te
Parjs terug en redigeerde achtervolgens den

1732 in het Zwitserseh dorp Ivonalld aan het

meer van Neutbhâtel, werd reeds in 1744

naar Vlissingen gezondentom er zjne opleiding te ontvangen van zjn oom van mûederszgde, den stadsgeneeshoer J. .
SI de .
/rfw,
s.
Hj legde zo0 grooten jver aan den dag,dat
DNècessaire ou cour
rier du CorpsLegislatif''' hj reeds den 15den April 1751 na at
kelegd
den rlndispensable..,
het rBulletin poli- exam en het diploma ontving van opper-chitique'',den pPubliciste'')en van 1801t0t1811 rurgjn ter koopvaardj. Hj deed nu eenige
het rlotlrnal de Paris'. Na de Restauratie reizen naarW est-Tndië en de k11stvan Guinea
werd hj medewerker aan de rouotidienne'', en gebrtlikte de bespaarde penningen,Om te
in 1820 hoogleeraar in dew elsprekendheid Parjs de lessen bj te wonen aan deEcole

en wjsbegeerte aan de regtsgeleel-de school de Médéoine,alwaar hj in 1760 bevorderd
te Parjs, doch hj overleed reeds den 26sten werd tot doeteur en médéeine, chirurgie et
October 1820. Hj heefl voorts in het lieht l'artdes actt
ouchements.Daarna vestigde hj
gegeven eene pllistoire de la révolutiondu18

zich als geneesheer te Vlissingen, had er

tèuctidor (1799? 2 dln)'', - eene pllistoire weldra eene uitgebreidepraktjk,en werd er
de la rêvolution du 18 brumaire et de Bonaparte (1813- 1815? 2 d1n)'', - eene rHistoire de la révolutlon du Q0 mars(1815),,en eene rllistoire de France depuis la mort
de Louis XVT jusqu'au traité de paix du 20

in 1761 aangesteld tot lector in deanatomie,
chirurgie en obstetrie,t0textraordinairstads-

chirurgjn en t0texaminatorderscheepsheelmeestersen stedeljke vroedvrouwen.In 1764
gafhj rGrondbeginselen dez
,vl'
oedkundevol-

Novembre1815 (1820,2 d1n)''.Et
ndeljk ver- gens de bespiegeling en oelenillg der hedenmelden wj n0g zjne pMoetlrs eteal.
actèresdu daagsehe vroedltundigen''inhetlicht,waarvan
in 1772 een tweede druk verscheen.Vûorts
19me siècle (1817,2 d1n)''.
VII.

21
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was hj de oprigter van eene wetenschappeljkeleessocieteit,waaruitlaterhetZeetlwsch
Genootschap isontstaan:vanwelk laatstehj
vervolgens een jverig l1d en jaren lang penningmeester was.In 1770 vereerde hetstede1jk bestuurhem een zilveren schenkbord,de Staten van Zeeland benoemden hem in

behendige beweging van Torstenson genoodzaakt, naar M agdeburg en,na de nederlaag
vall het Keizerljk leger,naar 'W ittenberg

tert
lg te trelkken, waarna hj hetopperbevel
aan Hatqfeld moest afstaan.Intusschen ontving hj in 1645 na den sla'
g bj Jaqkowitz
in last, om een nieuw leger te organisêren

bj Praag.Hj overleed den 25sten April1647
en de geneeskundlge faculteitteHarderwjk te W eenen.Zjn geslacht is in hetmidden
bevorderde hem in 1775 hgnoris causa t0t der 18de eeuw in de manneljke ljn uitgedodorin de 3 vakken,nadathj eenedisser- storven,waarna deert
kenaam van Friedland,
tatiegeschreven had:,,De sectione Caesarea''. graaf Clam'(zie aldaar),den naam van Gallas
Hj werd voorts lid van hetUtreohtsoh Ge- bj den zjnen heet'
tgevoegd.
Gallatin (Albert),eenNoord-Amerikaansch
nootschap,van de Hollandsehe Maatschappj
van W etenschappen, enz., onderhield eene staatsman en schrjver,geboren te Genève
uitgebreide briefwisseling, en overl.eed den den 29sten Januarj 1761,begafzich in 1780.
12den Augustns 1782.Behalvereedsgenoemde nahetvoleindigenzjnerstudiënnaarAmerika,
geschriften heeft hj een grootaantalopstel- 0m'eraan den vrjheidsoorlog deeltenemen,

1772 t0t'
slands oyerateur en steensnjder,-

len geleverd in de werken van de Holland- en onderscheidde zieh in Maine op zôö schitsche Maatschappj vanW etenschappen envan terende wjze,dathem het bevelin het fort
het Zeeuwsch Genootschap, alsmede in het Passamaquoddy werd toevertrouw d. Na den
Journal de Médécine.
vrede zag hj zic'
h geplaatst alshoogleeraar
Gallas (Mathias,graafvon),generaalder in de Fransche letterktlnde aan het Harvard-

Keizerljke troepen in den Dertigjaxigen collèj'
e, maar weldra kochthj landerjen in
Oorlog, geboren te Maastricht in 1589,nam Virglnia en Pennsylvanië en wjdde erzich
in 1616 en 1617 deel aan den veldtogtder aan den landbouw.In 1789werd hjafgevaarSpanjaarden in Savoye, werd kommandant digdnaarde Conventie,belastmethetontwervan Riva aan het Garda-meer, trad vervolgens in dienst van den Keizer,en zag zich
bj den aanvang van den Dertigjarigen Oorl0g t0t overste bevorderd. Hj onderscheidde
zich vooral in den veldtogt tegen de Denen,

pen eelier grondwet voor Pennsylvanië;hier

Niirnberg en Liitzen tegen G'
tbstaa.f a
4tfot/t
Daarna belastte W allenstein hem metdetaak,
om m et 10000 m an Dresden te bedreigen,
zoodathj de verovering bevorderde der steden, die de Zw eden aan de Oder in bezit
hielden. Voorts snelde hj den Hertog van

1826 nogm aals als buitengewoon gezant naar

de poorten voor hem te openen en behaalde

over den oorlog m et Mexico hebben eengrooten invloed gehad op de Openbare meening.

behoorde hj t0t de gestreng-rejublikeinsche
partj en werd in 1793gekozenlndenSenaat
der Vereenigde Staten.In die betrekking ver-

wierfhj de algemeeneae'
hting,en zjnvriend
en in 1625 in het gevecht bj Steinfurt in Jferson benoemde hem t0t secretaris van
W estfalen. Na den vrede van Liibeck voerde Financiën.In 1813ging htialsbuitengewoon
hj alsgeneraal-majoorbevelin Ttalië enver- gezant naar Petersbl
lrg en vervolgens naar
qverde Mantua. Vervolgens tot generaalder Gent,waarhj den vredettlssöhen Engeland
kavallerie en t0trjksgraafbenoemd,ontving en de Vereenigde Staten mede onderteekende.
hj na den slag bj Leipzig hetkommando In 1815 zag hj zich belastmeteenezending
over een gedeelte van het door de Zweden naar Engeland,en van 1816 tot 1823 washj
geslagen leger, dekte Bohemen,en streed bj Amerikaansch gezant te Parjs.Nadathj in
Londen vertrokken was, wjdde hj zieh na
ztjn terugkeer te New-York aan de wetenschap. Hj was een jverig voorstander der
handelsvrjheid, werd benoemd t0t voorzitter
der Nationale Bank te Philadelphia, w elke

Bejeren en de stad Regensburg te hulp,ver- betrekking hj t0t 1839 waarnam , en overdedigde Passau en hielp de Boven-pfalz ver- leed te Astoria bj New-York den 12den
W alleltstein, tot Augustus 1849. Hi
OVeren. Na den dood Van '
j WaS president Van het
wiens valhj hetzjne had bjgedragen,ont- Historisch en Ethnologisch Genootschap, en
ving hj deheerljkheid Friedland en hetop- zjn geschrift rMemoir on the northeastern
perbevel.N: noodzaakte hj Regensburg,01n Boundary (1843)'' alsmede zjne brochures

bj Nördlingen dezegepraalop Bernhard,hertog van W eimar.In 1635streed hj aan de
Rjn,veroverde Mainz en Frankenthal,ging
vervolgens naar Franche-comté!maar moest
jlings terugtrekken,waarna ht
l naarBohemen toog en in 1637 Banneruitzjne vaste

Gedurende àjne laatste levensjaren legdehj
zich metjvert0e op deAmerikaanscheotld-

heden,en schreefonderanderen eenepsynopsis Of the Indian tribes within the United
States etc.'', opgenomen in het 2de deel der
stelling in Torgau verdreef. Deze ontsnapte pr
rransactions and eolledions of the Ameriuit Pomm eren, en nu rukte Gallas 00k der- can antiquarian society (1836)''.

waarts,bragt er de Zweden aan hetwjken,

G alle. Onderdezen naam vermelden wj:

doch moest tegen het einde van 1638 naar
P hilip Galle of Gallaeus, een uitsteltend
Silezië en Bohemen trekken. Om die reden Nederlandseh graveur. ilj werd geboren te
verloor hj zjn kommalldo,dathj echterin Haarlem in 1537, w oonde te Antw erpen,

1643 herkreeg. Nu achtervolgde hj Torsten- waar hj een uitgebreiden prenthandeldreef,
:os naar Silezië en Holstein,en maakte zich en overleed in 1512.M en heeft van hem onmeester van Kiel, doch zag zjch dooreene derscheidene keudge gravures,onderanderen

GALLE- GALLEN.
eene reeks van portxetten van beroemde mannen uit de 16de eeuw ,- voorts rD.Catharinae Senensisvita ac miracula'')- tafereelen
uit het Oude Testament,- tien platen met
Sybillen,- de zeven W onderen der wereld,
de daden van het geslae'htdeiJ.fàtscï,enz.
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Gallego (D0n JuanNicasio),een verdiensteljk Spaansch dichter,geboren in 1777te
Zamora,studeerde te Salamanca in de wjs-

beyeerte en in de regten,werd
.in 1800 t0t
prlester gewjd en begaf zich naarMadrid,
waar hj benoemd werd t0tKoninkljk H0f00k schreefhj:pEen cort verhaal van de kapellaan en bestuurder van het Koninkljk
gedinckweerdichste saken in de XVII Pr0- instittlutvan pages.Hj verwierfgrooten l0f
vincien van de Nederlanden enz. van 1566 door zjne 0de op de heldhaftige verdediging

t0t 1579 (1579)'', rsemideort
lm imagines
etc.(1568)'' - en nlnstructionsetfOndemens
d
e bien pourtraictt
lrepourlespeintres(1589)7'
.
Zjn zoon Tlteodogws desgeljks een vordiensteljk graveur,werd zjnOpvolgerinden

van BuénosAyrestegen deEngelschen(1807)
en doûr zjn rElogi
a alDOsdeMayo(1808)'7,
waarin hj den volksopstand tegen de Franschen verheerljkte. Btj den tweeden intogt
der Franschen in December 1808 nam hj de

tweeden zoon van den voorgaande.Hj werd
geboren omstreeks hetjaar 1570,genoot het
onderrigt van zjn vader en bezochtdaarna
Rome,waar hj zich vormde t0teen uitste-

Murcia.Drie jaar lang had hj zitting in de

prenthandel.
Cornelins Galle,bjgenaamd de Vader,den

vlugt,doch keerde weldra terug naarMadrid
en zag zich begiftigd m et eene praebende in

Cortes-vergadering te Cadix, doch w erd na
de eerste Restauratie,na eene gevangenschap
van 18 maanden,naar een Karthuizer-kloos-

kend graveur, wiens prenten teregt worden

ter in Andalusië verwezen.In dien tjd verbewonderd. Hj was medewerker aan het vaardigde hj eenigeuitmuntendeelegieën en
XLeven Christi'' naar M artin de T'bd,uitge- vertaaldeeentreurspel(poscarhj0deoscan)
geven door Collaert.- O0k zjn zoon Cor- uit het Fransch. Door de omwenteling van
leli.
x behandelde de graveerstift zonder even- 1820 herkreeg hj zjnevrjheid en werd kanunnik der metropolitaankerk te Sevilla,terweldehoogtevan zjn vadertebereiken.
Jokann Go/t/kidt
f Galle,een verdiensteljk wjlhj bj de reactievan 1823op nieuw aan
Duitsch sterrekundige. Hti werd geboren te vervolgingen was blootgesteld.Laterevenwel.
Pabsthaus bj Grëfenhainichen den9denJunj zag hj zich met aanzienljke waardigheden
1812, studeerde teBerljn in dewis-en na- begiftigd, onder anderen metdie van vasten
tuurkunde,was eerstwerkzaam aan een paar secretaris der Koninkljke Académie. Zjne
gymnasia, en zag zich in 1835 geplaatstals verzen onderscheiden zich door een ongeobservatoraan desterrewachtteBerljn,waar dwongentkrachtigen stjlen door eene ongehj gelegenbeid had, zich onder de leiding m eene w elluidendheid.Somm ige daarvan wervan Eneke in de sterrekunde te oetknen.In

den Opgenomen in de mFloresta de rimas

1839 en 1840 Ontdektehj3nieuwekometen, modernas eastellanas'',in 1837door Wolfte
weshalve de Académie te Parjshem den as- W eenen uitgegeven.
tronomischen pxjs van Lalandetoekende.In
Gallen (St.)oi'Saint-Gallenhet14decan1845werd hj bevorderd t0tdoctorindewis- t0n van hetZwitsersehe Eedgenootschap,0m -

en nattlurkunde met eene dissertatie Over sluit het calàton, Appenzell en grenst ten
eellige w aarnemingen van Olans Wfizzlpz'.D it noorden aan Thurgau en de Bodensee,ten
geschriftwasoorzaak,datLererrier teParjs Oosten aan Vorarlberg? Lieehtenstein en
zich in 1846 ook t0t hem wt?lldde?()m de Gz
-aatlwbtlnderland? tell zttidttll aan laatstgeplaneet op te zoeken? wier loopbaan en stand- nottmd eanton en tell w ttsten aan de cantons
plaats hj berekend had.Op denzelfdenavond, Glarus, Stthwyz (,11 Ziirieh.llet beslaateene

wa
t
arop de briefte Berljn kwam (23Sep- oppervlakte van bjna 37 EE) geoyr.mjlen
ember), werd dat hemelllgchaam door Galle
o? deaangewezen plaatswaargenomen.O0k
hlerdoor verwierf hj den prjs van Lalande.
In den zomer van 1851 hield hj,()p last van
de Aeadêmie te Berljn, te Frauenburg in
Oost-pruissen zich bezirmethetwaarnemen

telt eene bevolkiny (1870)van rulm 191000
zielen,die van Dllltsclle afkomst zjn en van
wellke bjna 120000 de R.Katholieke en ruim
70000 de Protestantsche godsdienst beljden.

Tot de belangrjkste bronnen van bestaan behooren er de weverj van katoenen en linnen
eener totale zonsverdulstering, t?n in het- stoffen lnet de daaraan verbondene spinnerj,
zelt
kle Jaar werd hj hoogleeraaar in deastro- bleekerj en verwerj,()
1)de veeteeltmet den
nomie en direoteur van de sterrtlwacht te aankleve daarvan. Er hetlrsttllt algem eene
wel
vaa
r
t
.
V
o
l
ge
us
de
(
t,onstittltii?van 1861 is
Breslatl. Tevens houdt h!jzjne aandacht gevestigd op de meteorologie. Zjne sterrektlu- er de Kerk in zaken van gelflofonafhankedige berekeningen en waarnemlngen zjn 0p- 1jk van tlenStaat,terwjldtlzelaatstedaarengenom en in de rAstrtlnomistlhe Nachrichten'' tegelzdezorgvoorhet'
onderwjsop zich gevan Sehnmaeher,in deBerljnsehe rAstrono- nomen heeft.Een Groote Raad van 150 t0t
mische Jahrbiieher'') in de rBeobaehtungen'' 160 leden wordtertloordekiesbevoegdender
der sterrewacht te Berljn enz.O0k gat'hj 92 gemeenten regtstreeksgekozen.D eRaadis
in 1850 een register in het licht Op de 28 in het bezit van het hoogste gezag? en de
deelen der rAfonatlicher Corrëspondenz''van doordezen vastgt
ustttltle wetttnl zjn 45 dagen

Zaeh, terwjl hj uleteorologisf
the opstellelz na de afkondigillg van l
trattht, tenzj het
leverde in ppoggendorff's Annalen'' en in souvereine volk zjn rveto''doethooren.Uit
1857zjne rGrundziigen derschlesisehen Kli- den Grooten Raad wordt de Regéringsraad
gekozen,waarvandeLandammanvoûrzitteris.
matologie''in het liellt deed versehjnen.
Q1*
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Dit canton is in 1803 door toedoen van noemde de Hertog van Gotha hem t0thofNapoleon uit verschillende landen Zamonge- raad,historiograaf en geograaf.In 1819legde
voegd.De abt van St.Gallen,die sedert1204 hj zjn hoogleeraarsambt nederen overleed

de waardigheid van rjksvorstbekleedde,werd den lGdenMaart1828.Gallettiwaseen jverig
als reyent des lands beschouwd,terwjlhet verzamelaar en heett een groot a'antal gestift zlch in 1451 met het Eedgenootschap schriften nagelaten,van welkewjvermelden:
verbonden had.De Franscbe omwenteling in XGeschichte und Beschreibung des Herzoghet laatst der voorgaande eeuw bragter n0g t
hums Gotha (1779- 1781, 4 dlnl'',- Gegrooter verwarring,totdat het cantonnaal be- schichte Thiiringens (1782- 1785,6 dln),7,stuur in 1803 werd ingevoerd. Na den val XGeschichte Deutschlands (1785- 1796, 10
van Napoleon ontving hetcanton eenenieuwe dlnl'' - rKleineW eltgeschichte(1787- 1819,
grondwet,die echter w einig strookte m et de 27 dlnl''y pAllgemeine W eltkunde (1807t
wensehen des volks, doch zj werd in 1831 12de uitgave 1859- 1861)'' - pGeschichte
aanmerkeljk verbeterd.Teen echterin 1841 der Französische Revolution (1809- 1810,3
Ba'
amgartner, te voren een vrtjzinnig staats- dlnl'',- pAllgemeine Culturgeschichte der
man, de zjde derUltramontanen koos,ont- dreiletzten Jahrhunderte (1813,2 dln)'',stonden er nieuwe verdeeldheden. ln den nGeschichtev0n Griechenland (1826,2dln)''?
strp
'-d tegen den Stmderbund (1847) voegde - en rGeschichte des osmanischen Staats
St.Gallen zich bj hetEedgenootschap.Toen (1826)''.
de vrjheidskreten van 1848 weerklank von- Gallicaansche K erk is de naam der
den in Zwitserland, ontstonden er nieuwe R. Katholieke Kerk in Frankrjk.Hetververwikkelingen tusschen de R. Katholieken

schil tusschen deze en de R. Katholieke

en Liberalen,totdateindeljk in 1861 eene Kerk in het algemeen is volstrektniet gelegrondwetsherziening in democratischen geest gen in de leerofin dekerkeljkegebruiken,
t0tstand kwam.

maar alleen in eene zekere nationale zelf-

Deko@dstad van denzelfdennaam ,gelegen standigheid der Kerk in Frankrjk tegenover
aan de Sitter en aan den Appenzeller spoor- den Paus.Het is nietgemakkeljk,deregWeg,bloeit door handelen njverheid en telt ten en vrjheden derGallicaanscheKerk met

ongeveer 16000 inwoners. In de gebouwen

Juistheid te omschrjven5 men kan er in het
van devoormaligeabtdj derBenedictjnen,in algemeen slechts van zeggen, dat zj eene
614 door den Ierschen apostel Sanctus Gallns beperking der Pauseljkemonarchie ten gungesticht, maar in 1805 opgeheven, bevindt ste van de bisschoppeljke aristocratiebeoogt.
zich, benevens den zetel van den bisschop, De Gallicaansche Kerk beschouwt hare bisde aloude kloosterbibliotheek metbelangxjke schoppen niet als gevolmagtigden van den
handschriften, vooral oud-D uitsche. Andere Paus,maarals opvolgers derApostelen,zoûnaerkTvaardige gebouwen zjn erdestiftskerk, dat zj aan laatstgenoemden hun gezag ont-

in 1755 in Italiaanschen stjlgebouwd,de
St. Laurenskerk,in spitsboogstjlopgetrokken, het aanzienljke schoolgebouw ,in 1855
verrezen,metde cantonsschool,eene boekerj
en een muséum voor natuurljke historie,het

leenen.Desgeljks beweert zj,dat demagt
van den Paus over de Kerk geenzins Onbe-

paald! maar door de in Frankrjk genomene

condlle-besluiten gebonden is,- voo'raldoor
dieder Kerkvergadering te Constanz,volgens
welke de algemeene Kerk hooger staat dan

stadsziekenhuis, enz. lliet Ver Van de stad
ligt eene spoorwegbrug OVer de Sitter, die de Paus. Eindeljk verwerpen de aanhangers
eene lengte heett van ruim 200 Ned.eljter- der Gallicaansche kerk allen invloed van den

wj1 zj zich bjna 70 Ned. el boven den Paus op wereldljke aangelegenheden.Intuswaterspiegel verhett.Ten oosten van de stad schen zjn deze beginselen nooit door Rome
verbindt de Martinsbrug 2 rotswanden, die erkend en ook in Frankrjk niet algemeen
30 Ned. el van elkaâr verwjderd zjn, en aangenomen, hoewel zj ten deele door de
overschrjdt daarbj ter hoogte van bjna 30 wetten van den Staat werden bekrachtigd,
Ned.elde Goldach.Andere belangrjkeplaat- bjvoorbeeld door de Pragmatieke Sanetievan
jk IX t0t stand
sen in ditcantonzjnRorschachaandeBoden- 1269, welke onder Lvdewl
see,de stadLichtensteig,hetvlek W attwjl, kwam , - voorts door de Pragmatieke Sanclien den Paus en
destadjesRheineck en Altstâttenin hetRjn- tie, in 1438 gesloten tussc'
da1,Rapperswjlen Uznaeh,terwjldebad- K arel VIII, - alsmede in 1682 door de
plaats Pfâflbre algemeen bekend is.
Quatuor propositiones cleri Gallicani''.Er
G alléren.Men geeft dezen naam aan het ontstond nameljk tusschen Lodemyk XIV en
behandelen Van geweven stofen met een af- pausInnocentilu VI een strjd over hetvroetrekselvan galnoten (zie Verwerjp.
geraan Frankrjkskoningen toegekenderegt,
G alletti (Johann Ueorg August), een Kla régale'' genaamd, om bj blsschoppeltjke
gebor
en
t
e
Al
t
envacatures de hieronder ressortérende lagere
Duitsch geschiedschrjver
burg den 19den Augustus 1750ystudeerde te geesteljken tebenoemen.Dientengevolgedeed
Göttingen in de regten en in de geschiedenis, de Koningin 1680de Franschegeesteljkheid
werd vervolgens huisonderwjzer bj den ge- te Parjs bjeenkomen,en dezenam de volheimraad Scltlotlteim en schreef er voor zjn gende vier besluiten:
kweekeling eenige kleine leerbûeken,die hj
1.De Paus heett inwereldljkezaken geene
door middel van eene handpers drukte.In

magtover vorsten en koningen;hj mag ook

1772 werd hj collaborator,in 1783 professor hunne onderdanen niet ontslaan van de geM n het c mnasium te Getha,en in 1816 be- hoorzaamheid Jegenshen.
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2.De Pausisonderworyen aan debeslui- toestand;doch Napoleon IIIhad denbjstand

ten van een algem een concllie.
van den Paus en van de bissehoppen noodig
3.De magt van den Paus is beperktdoor om zjn txoon teschragen,en deinljvingvan

dein Frankxjk aangenomen canonesend00r bjna den geheelen Kerl
teljken Staatin het
deerkendebepalingen omtrenthetRjkende koningrjk ltaliëheefthem weleenshetonqeKerk.
noegen op den halsgehaald der Fransche bls4.00k in zaken des geloofs ig 'sPansen sohoppen,diemedeljdenhaddenmethetverongevoelen zûndertoestemmingeeneralgemeene geljkteOpperhoofdderKerk.Depogingenvan
kerkvergadering niet onveranderljk (irrefor- NapoleonIII,om zichtegeljkertjdvoortedoen
als een beschermer van den Palls en van de
mabile).
Ofschoon deze artikels niet altjd t0t rigt- vrjheid van Ttalië, vertoonden zieh door de
snoer dienden?waren zj in de handen der overeenkom st met Tietor .Flzzltzzlzrè'l, volgens
Fransche Konmgen een belancjk wapen bj welke deFranschen Romeontruimden,inzulk
de aanmatigingen van dpn Helllgen Stoel.1n- een bedenkeljk licht, dat deHeilige Vader
tusschen bragtde Revolutie in hetlaatstder daarop meende te m oeten antwooxden m et de
voorgaandeeeuw belanrrjkeveranderingente 1,Encyclica'' van 8 D ecem ber 1864.Napoleon
w eeg. De gpederen en lnkom sten der geeste- herinnerde hem daarentegen door bemiddeling
ljken werden verbeurd verklaard,de scholen van den aartsbisschop van Partjsaan devrtjen sem inariën tot opleiding van priestersver- heden en regten der Gallicaansehe Kerk.Indwenen,Ja, de Kerk werd zelt'
sopgebeven. middels bleek hetbj eenegedachtewisseling
Bonaparte echter herstelde als eonsul in 1801 over die aangelegenheden, dat de hoogere
door een concordaat,metpaus Pi'.s Tff.rge- Fransche geesteljkheid?zt
l0 nietin wereldsloten, den voormaligen toestand der Kerk. ljke zakenjdan toth in kerkeljke zit
!h aan
O0k Trerden er weder opleidingsgestichten de zjdé schaartvan den Paus,zoodatvan
geopend, doch als Keizer kwam hj weldra, de Gallicaansche Kerk eigenljk nietveelmeer
w egens de nieuwe organisatie der Kerk:met bestaat dan de naam.
den Paus in twist,nam hem in hechtenls,en
Gallië (Gallia)noemdendeRomeinenz00zoeht door geweld teverkrjgen,wathj te wel het landtussehen de Pjreneeën en de
vergeefs verzocht had. Pilts VII volhardde Rjn,hetvadexlandde<Galliers(Galli),voor
echter in zjne w eigering,om de bisschoppen hen aan de overzjde der Alpengelegen(Gallia
welke door den Keizer waren benoemd, ker- Transalpina,Gallia Ulterior), als hetnflordekeljk te erkennen,zoodatNapoleon deFran- ljk gedeelte van Ttalië, ten zuiden van de
sc'
hegeesteljkheidt0teenezamenkomstppriep, Alpen (Gallia Cisalpina, Gallia Citerior).Met
om over die omstandigheden te beraadslagen. laatstvermelden naam bestempelde men het
Een Keizerljk decreetvan 25Februarj 1810 gewest, waar Gallise,he landverhuizers zich
verhief de vier artikels der Gallicaansehe gevestigd hadden tusstthen de Cpttische en
Kerk t0trjkswetten?en zj zjn ztllks,h0e Grakjische Alpen ten westen en de Etsch
o0k op den achtergrond geschoven, t0t nu (Athesis) ten oosten, die het st
zheidde van
t0e gebleven. Daar intussehen de Fransche het grondgebied der Illyrische stamm en en
bisschoppen de Pauseljke bevestiginq der Veneten. Ten noorden grensde het aan de
Keizerljke benoemingen volstrektnoodlg re- PenninischeenRhaetischeAlpen,entenzuiden
kenden,werdennieuwe onderhandelingen met
den Pausaangeknoopt,die,door de Omstandigheden gedwongen,de dppx den Keizexbenoem de bisschoppen in hlln ambt bevestigdet
en in 1813 te Fontainebleau een concordaat
met N apoleon sloot, dat hj echter in 1814,
bj zjn terugkeerteRpm e,nietig verklaarde,
omdat hj voor dwang had Inoeten wljken.
Toen de Bonrbons terugkeerden,kwamen ook
de vexdreven bissehoppen terug,w aarna Lodewn
jk X VII1 in 1817 metpausP'lns V1I een
nieuw concordaattot stand bragt,hetw elk in

was de P0 grensriviert0taan de plaats,w aar

zj de Trebia Ontvangt, terwtjl het verder
zuidwaarts de P0 pverschreed tptaan Etrurië
en langsde Adriatische Zee totaan U mbxië?

eerst tot aan de rivier Aesis btjAnctf
lna.en
later nietverder dan t0taan de Rtzbieon tusschen Ravenna en Ariminum (Rimini).Toen
echter Ligurië, Venetië en Tllyrië met Cisal-

pjnsch Gallië eene enkele Romeinsche provinde voxmden, ontving zi
kj den naam van het

laatstgemelde, zoodat hetgeheelOpper-Ttalië
omvatte.Tusschen genoem de grenzen van het

onderscheidene opzigten de vrjheden derGal- eigenljke Cisalptjnsphe Gallie
- woonden aan
licaansche K erk beperkte. Toen echter de de overzjde der Po,in Gallia Transpadana,
Jezuïeten pogingen deden, om de Gallicaan- dus in hetnpnrdwesteljk gedeelte,de Salassche Kerk geheel en alte vernietigen,ont- sers?waar zi
e'
h Egoredia(Tv1
-ea)verhief,stonden er onnlstige bewegingen onder het van de rivier Sessltes (Sesia) t0t aan Brixia
volk. D aarom deed de <eger
'ing in 1824 aan (Brescia)deTnsubriërsydieMediolanum (Milaan)
alle bestuurdexs en leeraren dex Bissehoppe- gesticht haddell, - t?n ten zuiden van het
lgke seminariën plegtig verklaren,dat zj Lacus Benacus (Garda-metpr) d(! Cenpmanen
vasthield aan de beginselen van 1682.Ondex in do steden Verpna en Afantua.Naastdeze
Lodelmj
,k Fâlè.
q bleef de strjd tusschen de Gallische stammen bovonden zich aan den
Gallicanen en de Ultramontanen nagenoeg bovenlopg der P0 n0gLiguri
sehe,zooalsde
rusten, daar dereonder
linge betrekking Van Taurini,In de pmstreken van hethedendaagden Paus en de géring bj de wetgerege
ld sche Turtjn (Augusta Tauringxum). Aan den

was.O(
)k de Februarj-omwenteling van 1848 voet der noprdeltlkt
t Alpcn wopnden voorts
bragt geene verandering in den bestaanden

Celtische en Rhaetische stammen, zopals (
le
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gonoordwesten Van hetLacus
Maggiore),de Camunen ten
noordoosten van het Lacus Larius(Lago di
C0m0),en deEuganen bjhetLacusSebinus
(Laç0 di Ise0).Aan dezezjdederPo ofin
Gallla Cispadanahadden deBojihunnewoningen,alsmede aan den benedenloop derAddua
(Adda),in hethedendaagscheParmaen Mödenat0tm'
m deanderezjdevanBologna(B0-

waal
'ts trokken en in weerwilvan eene over-
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as t0t

dictatorgekoxen en maaktedoorzjne beslissende zegepraal (349) voor goed een einde

aan hunne ondernemingen,wattrna in 336 de
vrede tusschen hen en de Romeinen gesloten
werd.
Het was een geluk voor Rom e, dat de
nonia),- ten noorden van dezeaandenmond
der Po de Lingonen,- en ten zuidocsten de Galliërs werkeloosblevengedurendeden0orlog
Senonen.
metde Samnieten.Zelfs toen in 299 met hen
Het vooruitschuiven van deze stammen, vermaagschapte stammen over de Alpen trokwaardoor in het w esten de Liguriërs en in ken,namen zj we1 deelaan dezen rooftogt,
het oosten de Etruscers en Umbriërsverdron- welke t0t op het Romeinsche grondgebied
gen werden, heeft volgensde sage reeds ten werd voortgezet,maar keerden toen éaarhun
tjde van Tarqnini'
t
u Trlcf
x.
s(600vôôrChr.) vaderland terug, waar verschil over de vereen aanvang genomen.Naar men meldt,trok deeling van den buitbloedige burgeroorlogen
Bellonesus,de neefvan den Koning der Bitu- deed ontstaan. Eerst toen in 295 de Samrigers, aan het hoofd van eene gemengde nieten en Etruscers zich t0t een wanhopigen
schaar landverhuizers derwaarts,overwon op strjd vereenigden,trokken de Galliërs met
verzoek der Massiliërs de vjandeljke Ligu- hen mede, doch de bloedige nederlaag bj
riërs, door welke zj bedreigd werden) en Sentinum , waar zj met hunne ruiters en
rukte door de Taurinische Alpenpassen in legerwagens den regtervleugel vorm den, beItalië. Intusschen schjnt deze tjdrekening, xokkende hun den ondergang.Niettem in ontaan de stichting van Massilia in de dagen hielden zich de zegepralende Romeinen aan-

van TarguinilbsTddcl.
sontleend,nietJuistte vankeljk van een aanvallenden Oorlog: en
wezen. Veel waarschjnljker is het)dat die eerst 10 Jaren later, toen de Senonen,door
landverhuizingen en strooptogtep, wellte zich
gedurende eene halve eeuw over Etrurië en
Latium t0t in Beneden-ltalië uitstrekten,niet
lang vôôr396 vöör Chr.hebben plaats gehad,

te Etruscers te hulp geroepen,hetmetRome
verbondene Arretium bedreigend, het leger
van den praetor Iztbei'lts tltzdcill .
gM etelllu geslagen en de ter uitw isseling dergevangenen
waarbjdeSenonen OnderBrennltsdeUmbri- afgevaardigde gezanten verm ool'dhadden,ginsche stadMelpum verwoestten en den vermaar- gen de Romeinen Over t0t doortastende maatden togtvolbragten,die hen in 391 hetbeleg regelen.De consulP'
ltbli'
tbs Oorzzelifu Dolabella
deed slaan voorhetEtrurische Clusium ,van- vielin 283 in hetlandderSenonen,verwoestte

waarzj in.390naarRome oprukten.Aande allestevuuren tezwaard envernietiydehun
Allia vernietigden zj het Romeinsche leger leyer.Men stichtte ervoortsdekolonleSena
en namen 2 dagen later Rome in bezit,met (Slnigaglia),om hetgeheelegewestinbedwang
uitzondering van hetCapitool.Zevenmaanden te houden.Nu grepen deBojinaarde wapens
toefden zg op de puinhoopen der verbrande en vereenigden zich m et de Etruscerstegen
stad zonder laatstgenoem de sterkte te kunnen de Romeinen, maarwerden bj herhaling geveroveren,w elke door M arc'
ttsJMAZ?JI .
:verde- slagen,zoodatzj om vredesmeektenen dezen
digd werd, terwjl besmetteljke ziekten hun gedurende 45 Jaar handhaafden.Eerst in 238
leger teisterden. Daarom lieten zj zich over- verbonden zj zich met de Liguriërs en met
halen om tegen betaling van een aanzienljk hunne Transalpjnsche stamgenooten Om den
losgeld naar hun vaderland terug te keeren, strjd tevernieuwen,doeh een bloedigetweehetwelk door de Veneten w erd aangevallen. spaltder bondgenooten m aakte daaraan reeds
Het verhaal,dat Ffxrf'
y.
s Camillwn de Galliërs hetvolgende jaarvôôrdemurenvanAriminllm
ien laatste echter deed de wet
verjaagdenhetreedsbetaaldelosyeldheroverd een einde.'
heeftj is een Romeinsch sprookge. Eerst 23 van den tri
buun GajusFltzzzlizli'
df.
s(232)over
Jaren later vernieuwden de Galliërs hunne deverdeeling van hetlandderSenonen(Ager
aanvallen,die20Jaarduurden.Menvermeldt, Picenus)onderde Romeinschekolonisteneene
dat'zj op den eersten togt(367)t0taan de uitgebreide zarnensganning der Cisalpjnsche
Aniovoortgertlkt,maardoordenhoogbejaarden Galliërs Ontstaan.Zp gevoelden voordeeerste
Camillnsgeslagenzjn,- datdetweede00rl0g maal, dat Rome hen wilde vernietigen. De
(361) door het gevecht van Titus .
rt-D'
?
f,
9 B0ji en Insubriërsvereenigden zic'
h nietalleen
met een reusachtigen Galliër ten voordeele m et de kleinere stamm en! m et uitzondering
van Rome werd beslist,- en dateenJaar van de Cenomanen,maarrlepen 0okdeTranslater eene onderneming tegen Rome na een alpjnsehe Gaesaten tehulp en verschenen in
moûrddadig gevechtbj eene der poorten mis- Q25 meteen m agtig legerin Etrurië:hetwelk
lukte. Niettemin drongen de Galliërs verder echterbj Kaap Telamoneenegeweldlgenederdoor in het zuiden van Italië, en waagden laag leed: 40000 Galliërs sneuvelden,10000
bj hun terugkeereen aalvalop Pedum ,waar werden gevangen penomen.Daarop volgde in
de dictator Gajnst
h'
f
z/
.
ylicl'
l4.
sPaticushun eene Q24 de onderwerplng der B0Ji,terwjl de Innederlaag toebragt.O0k in devolgendeJaren subriërs m et afw isselenden voorspoed tot in
schjnen zj inhetzuiden van Itallëtehebben 22200rl04blevenvoeren,totdatdebeslissende
huisgehouden totdat zj in 350 wedernoord- overwinnmg van den consulM '
arcu Cltzo#1,s
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MareellwsbjClastidium ookhennoodzaakte,de
heerschappjvan Rome te erkennen.Naallweljks waren t0thandha.
vilg van hetgezag de
l
toloniën Cremona elzPlatt
entia(Piacenza)gesticht,toen Hanmébalnaderde (218).Dadeljk
zonden de Bojigezanten naardien veldheer,
verjoegen de Romeinsche kolonisten uitP1a-
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naam, waarmede men later ook het Transpadaansehe gedeelte bestempelde. Hier werden

hetlaatstdeSalassersin143- al
thansschjnbaar - onderworpen.llunnerootkuchtmaakte
den weg onveilig, die over den Kleinen

St.BernardnaarTransalpjnsoh Galliëvoerde.

Om die reden deed A'w-q'
tbst'
lls in 25 hen nagecentia,belegerden M utina en versloegen het noey uit
roejen en stichtte op hun gebied de
Rom einscheleger,dat onder den praetorT'llus milltaire kolonie Auglsta,Praetoria (A0sta).
A tzzlll .
xaanrukte tût ûntzet.
O0k devolkerendernoordeljkeAlpengrenzenj
De komst van Hannibal in Italië en zjne gevestigd aan den weg?die van Comum over
overw inningen aan de TicinusenaandeTrebia de Rhaetische Alpen leidde? werden in 15
bragten ook de Insubriërsen de overige Ga1- doox A'
l
tynst'
tls tOt onderwerping gebragt.De
liërs t0t afvallighoid van Rome.H unne hulp- bewoners van CispadaanscllGallie hadden in
troepen vergezelden de benden van den Car- 89 het Rûm einseh burgerregt, - die van

thaagschenkrjgsoversteen namen metonder- TranspadaanschGalliëhetLatjnsehverkregen,

spheidinrdeelaan develdslagen aanhetmcer
vanTraslmene(217)en bj Cannae(216),alsmede bj de verovering van Tarente (212).
DeBojivernietigdenin216eenlegervan25000

f)n dit laatste was in 49 door J'ttli'tts Ctzedczr

desgeljksil
z hetRomeinsch burgerregtveranderd.Niettemin bleet'Cisalpjnseh Gallië met

Ligtlrië en Velzetië een Romeinsch wingewest
m an,dat onder den praetor IzltcinsToyfçfzz?i'lf.s en werd als zoodanig dool-een proconsul betegen hen w as uitgezonden. D oeh naarmate stuurd.Eerst onder het Driemanschap (43)
hetgeluk Hannibalden nek toekeerde,vermin- werdhetinItaliëingeljti
l,waarnamenerde
dexde ()
ok bj de Galliërsde jverom deelte regtspleging regeldo door de pLex Rubria de
nemen aan den oorlog2van w iens uitslaghun Gallia Cisalpina.''Toen A'
tb
nst'tts Ihlië in 11
-q
volksbestaan afhankeljk was.Dat Hasdrnbal gewesten verdeelde,werd het gebied der Ce-

in 207 den slag bj Sena verloor,wasvooral nomanen bj het tiende (Venetia) gevoegd.
de schuld van zjne Oallische bondgenooten. Het overig Transpadaansch Gallië vormde het
Niettemill volgden Gallische benden Hannibal elfde, Cispadaansch Gallië het achtste, en
naarAfrikaen namenerdeelaanzjnlaatsten, Ligurië het negende gewest. Dââr bloeiden

ongelukkigen veldslag bj Zama.Toenhadden ondereene digtebevolking landbouw ,njverde Galliërs geene kans meer om hunne Onaf- lleid en handel.
D e grenzen van Transal
hankeljkheidte handhaven,enhunwanhopige
pl
jnseltGJJ!/ vormstrjdwastevergeefs.El
m Carthaagscllebevel- den naar de zjde van Italië de Alpen;het
hebber, H amilcar genaam d,haalde in 201 de

was in de eerste plaatsvan Ligurië geschei-

Bojiûver,om zichnogmaalstegendeRomeinen den doordekleinerivierdeVarus(Var),die
te verzettenqhet geluktehun,eenRomeinsph
leger te vernielen en Placentiastormeuderhand
in te nemen, dotth reeds in 200 bragt de
praetor Lucius F'lfr1,sPllrpwreo hun deneder-

van de Zeealpen afzaalten nietvervanNicaea

(Nizza)zich uitstortin deMiddellandscheZee.
Aan de kustvan deze stichtten om streeks het
Jaar 600 vöôr Chr.Grieken uit Phocaea,die
laag toe.In de volgende jaren, terwjlde voor Croes'
î
u de wjk namen uitKlein-Azië,
Romeinen hunnekraehten hoofdzakeljk moes- de stad Massilia (Marseille),welkedoorden
ten besteden aan den Macedonischen oorlog, handel bloeide en aldaar de zetel was der

bleven dezaken Onbesiist;Ja,somtjdsmoesten Grieksche bcschaving.Reeds vroeg was zj
de Romeinen llet orderspit delven, zooals in
190 de praetor Baebi'as FtzzzeFzïnf.v tegenover
de Insubriërs.Toen Phillpp'
t!s van X tzcet/ozlï;
overw onlzen w as, trokken de Rom einen met

met de Romeinen verbonden , en deze ondersteunden haar in 154 tegen de Liguriërs?die
een aanval deden op hare ltolonie-steden An-

tipolis eh Nicaea.Doch de eigenljke veroveringen der Romeinen in Transalpjnsch Gallië
na 197 behaalden zi
j de eene overwinning na nam en eerst een aanvang m ethet overw eldide andere Op de Bqji,Insubriërs,Cenomanen gen der Celtisch-Ligurische Saljers of Sallunieuw en moed tegen de Galliërs te velde,en

enz.,totdatten laatstein 191deconsulkbkipio

Naslea de Bojiin een moorddadigen veldslag
zulk eene nederlaag toebragt, dat'zj geene
andere keuze hadden dan Onderwerping of
verhuizing.Zj kozen dezelaatsteen vestig-

viërs,tegen w elke M arc'tts F'
MJrQ.Nin 125als
bondgenootderMassiliërsoorlogvoerde,waarna
Ca.)'as k% zfs'
lr.s ill 123 in hun land de eerste

Romeinsehe kolonie stichtte,nameljk Aquae

Sextiae (Aix). Daarna onderwierpen Cnejus
Allobrogen.Hetland werttil1een wingewest
herschapen en droeg bj uitlzemendheld den
naam van Provincia Romana (Pr0vel1c,
e)qhet
werd in tegenstelling van Gallia Togata
en wegensde lange,wjdebroeken (braccae)
zjnermwonersook we1GalliaBraccatageheeten,terwjlmen hetoveriggedeeltevanTransalpjnsch Gallië wegens de gewoonte der ingezetenen, om hun laug hoofdhaar (coma)op

tlen zieh aan de oevers van hetPlattenm eer, Dopzifi'
l
f.
sen Q'
sinhtsFeiffyil)122en 121 de

terwjl de Overige stammen,zooals de Insubriërs? Cenomanen e11 Veneten, voor Rome
den nek bogen. Bflnonia, de hoofdstad der

Boji) werd eene Romeinsche kolonie,- z0o

o0k Parma en Mutina(183),terwjlPlacentia
en Cremona op nieuw werden versterkt.Z0o
werd het Cispadaansehe gedeelte van Gallië
geheel en al opgenomen in hetRomeinsche

rjk , - taal,kleederdragt en zeden werden
die van hetRomeinsche volk,zoodathetmet
regt Gallia Togata geheeten werd, - een

de kruin vasttebinden,GalliaComatanoemde.
De grenzen van het wingeweststrekten zich
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noordwaarts uit over deDurance(Druentia),
liep,en de Isère (Isara) t0taan de Rhône
(Rhodanus) en hetMeer van Genève (Lacus
Lemanus).In hetwesten werden die grenzen
weldra uitgebreid over de Rhâne, op wier
oosteljken oever deCavaren in deomstreken
van Arles(Arelate)en Avignon (Avenio)gevestigd waren en verder noordwaarts de V0contie
-rs, tot aan de Cevennen (Sebenna),

later Civitas Aurelianorum (Orléans),en Au(Parjs),- deSenonen bj Agedincum (Sens)
en Melodunum (Melun);- voorts tusschen
de Loire en de Garonne de Pictonen (P0itou), - de Santonen (Saintonge), - de
Turonen (Touraine),- de Biturlgen (Berri)

dpor wier da1 een weg over de Mont-Genèvre tricum (Chartres), - de ParisiimetLutetia

met Avaricum (Bourges), - de Lemovicen
(Limousin),- de Petrocoriërs aan de Dura-

nius tDordogyel met Vesunna (Perigueux),

wierhelling bewoond werddoordeHelvetiërs, - de Biturlges-vibisci, de Garonne reeds
en verderzuidwaarts,alwaar de Iberiërsreeds overschrjdend!met Burdigala (Bourdeaux),
lang doorandere stammen verdrongen waren, - de Cadurclmet Divona (Cahorslj- de

t0taandePyreneënendeGaronne(Garumna). Averners(Auvergne)metGergovia(Clermont),
Hier stichtte Q'
aintlu Acrcwv
,Reœ in 118 de - de Ruteners met Segodunum (Rhodez),
RomeinschekolonieNarboMartins(Narbonne). - en eindeljk in hetOosten de Segusianen
Nadat M ariu.
q er den storm der Cimbren en
Teutonen had verduurd,bleven de Romeinen
in het rustig bezit dier landen.In den l00p

aan den bovenloop der Loire m et Lugdunum

(Ly0n),- deAeduërstusschendeSahne(Arar
ofSauconna)en deLoiremetBibracte,later
van 8 Jaar (58- 51) onderwierp Caesam het Augustodunum (Autun) en Noviodunum
overig gedeeltevan TransalyjnschGallië,na- (Nevers)v - de Mandubiërs met Alesia,meljk het land,datten zulden van dePen- d
e Lingonen met Andematunum (Langres),
ninischeAlpen,van Provence en van dePyrede Seguaners tusschen de Saône en het
neeënwestwaartszichuitstrektet0tdenoceaan, Juragebergte t0taan de Vogesen metVesonen ten oosten door de breede Alpenketen van ti0(Besançon)aan de Dubis(D0ubs),- de
Rhaetië,voprts doorde Rjn en de Bodensee Helvetiërs, over 4 gewesten verdeeld, m et

(Lacus Brigantinus)van Vindeliciëen verder Aventicum (Avenches),Eburodunum (Iferten)
noordwaartsdoor de Rjnt0taan haren mond en Vindonissa (W indisch), en aanhetbuigvan de Gemnauen gescheiden was.In datland puntvan de Rjn deRaural
ten metAugusta
woondenin hetzuidenrtusschendePyreneeënen Rauracorum (Augst).
de GaronnejdeIberiërs,- verdernoordwaarts
Bel
giseltGJJDF(GalliaBelgica)strektezich
de Celten,waartoe deeigenljke Galliërsbe- uitvan deSeineendeMarnet0taan deRjn,
hoorden, - en n0g verder noprdwaarts de terwjl aan de andere zjde van demonden
Belgen. Beide laatstgenoemde volkeren telden dezer rivier de Bataven gevestigd waren.Met
eenaantalverschillendestaten;zjwarenkrach- den naam Belgium bestempelt Caenar, aan
tig van ligchaamsbouw , blank van huid en wiens geschriften de bjzonderheden omtrent
blond van haar,en onderscheidden zich door dezevolkeren ontleend zjn,slechtshetjzuidhunne dapperheid. Het voetvolk der Galliërs westeljkgedeeltedeslands,waardeBellovaci

en hunne ruiterj,welke laatste uitmuntend
w as, vermengden zich vaak onderling in het
gevecht; ook maakten zj gebruik van strjdwagens (essedae).Zj warenlevendigvangeest
en dientengevolge wispelturig. H et priesterambt werd bj beide stammen waargenomen
door de Druïden,die grooten invloed hadden,
terwjlvoortsbj deGalliërsdeadelljkenmet
het oppergezag w aren belast. H et geringere
volk was er onderworpen aan eenedrukkende

heerschaypj,terwjlb'
j de Belgeq een meer

democratlsche regéringsvorm gevonden w erd.
Ook bleven de Belgische stammen beter met

elkaârverbonden,terwjlverdeeldheid onder
de Gallische de overwinning der Romeinen
bevorderde.

Celtisclt GcJIïF (Gallia Celtica)strektezich
uit van de Garonne naar de overzjde der
Loire (Liger) t0t aan de Seine(Sequana)en
M.arne (Matrona).Van de merkwaardigstevolkeren aldaarm etdemeerendeelslatergestichte

bj Beauvais(Caesaromagus)tusschen deSeine
en de Somme (Samara),- de Ambianen bg
Samarobriva (Amiens) in Picardië, - de
Atrebaten in Artois, - de Velocassiërs btl
Rotomagus (Rouen) gevestigd waren.Aan de
kustten noorden van de Seinebevonden zich
de Caleten en deM orinen metde ItiusPortus

(Boulogne), - tusschen Sabris (Sambre),
Scaldis(Schelde en Lego (Ljs)en dezee,de
Nerviërs, - ten zuiden van deze bj St.
Quentin de Veromandiërs,- verder op de
Suessionen bj Noviodunum, later Augusta
Suessionum (S0iss0ns), - de Remers met
Durocorturum (Rheims),- de Leukers met
Tullum (T0ul), en de Mediomatriken met
Divodurum ,laterMettis(Metz),in Lotharingen aan den bovenloop van de Maas en aan

de Moezel, terwjlvoortsaan de oeversvan

deze de Treviren woonden.Ten noorden van
het Ardellner W oud, waarmede m en tevens
den Hoogen Veen en den Eifel bedoelde,

steden noemen wj:Tusschen de Seineen de had men de Eburonen tusschen de Rjn en
Loire aan zee het Verbond der Armoriciin de Maas,waar zj door Caesar werden uithet westeljk gedeelte van hethedendaagsch geroeid, w aarna hunne plaats werd ingenoBretagne en Normandië, - ten oosten van men door de Tungri (Tongeren), de Aduadeze deAulerd-cenomani(Maine)en Aulerci- tiken ten w esten van de M aas,en de MeEburovices(Evreux)metdestad Mediolanum , napiërs tusschen .den benedenloop van de
de Nannetes m et de Portus Nannetum Maas en de Schelde en de Rjn.T0tden Ger(Nantes),- deAndes (AnJou)met Julioma- maanschen stam behoordenerdeTribpkken,de
gus (Angers),- de CarnutesmetGenabum , Nemeten en de Vangionen met Borbetomagus
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ltn
(W 0rms),diezich aan deRjn,indenBeneden- alleen de Treviren onder Classiens en Jltli'
?x.:
Elzas en ten noorden t0taan Bingengevestigd Ffzïor en de Lingonen onder Jltlins SJàiz3'
hadden,de Ubriërs en de Sicambriërs.
aan zjne zjde.Beide stammen moesten zich
Caesar had de overwonnen Galliërs schat- weldra onderwerpen,en ook Cirilismoest in
pligtig gemaakt en eene bezetting achterge- 70 het onderspit delven voor den Romein
laten, doch Altgnst'
lts verdeelde het land in Petililu & '
r:JD,
s.Van dien tjd afwerdGallië

27 vöör Chr.in 3 provinciën,nameljk Aqui- met spoed opgenomen in hetRomeinsche rtjk,
tania tusschen de Pyreneeën,de Loire en de daarKeizer Clandi'
ttseraan deaanzienljken?
Cevennen:- Gallia Lugdunensis tusschen de
Loire,Selne,Marne en Saônet0taan Lugdunum , en Gallia Belgica, waar de Sequanen
en de H elvetiërsw oonden.H etoudeProvineia,
toen Gallia Narbonensisgenaamd,kwam onder

doch Galba en Ottoaan allen hetRom einsche
burgerregttoekenden.DeeeredienstderDruïden
w erd door Clândi'
tbsopgeheven,en deRomeinschebeschaving verspreidde erzich algemeen,

vooral in het zuiden deslands,bepaaldeljk
het bestuur van den Senaat,terwjl in de in M assilia,Nemausus,Arelate,Vienna,Lugandere 3gewesten keizerljke stadhoudershet dunum ,Augustodunum ,Burdigala enz.,waar
gezag in handen hadden.Aan de Rjn werd zich tevens de handelontwikkelde en allengs
de door derwaarts verhuisde Germànen be- beroemde scholen Ontstonden.HetLatjnwerd
woonde streek, sedert den tjd van Tiberi'
lts er t0teenelandtaalvervormd (lingua Romana
als Cisrhenaansch Germanië in 2 deelen ge- rustica),hoewelhetCeltisch in de 3de t0tde
scheiden (Germania Prima of Superior,en 5de eeuw n0g niet verdwenen was.Gallische
GermaniaSecundaofInferior),doordeMoesel rhetoren zochten de zuiverheid te bewaren
gesplitst,a1seen afzonderljk land besohouwd, van den Ciceroniaanstt
hen stjl.HetChristenofschoon zj geene zelfstandige provincieuit- d0m verspreidde erzich eerstinhetmiddender
maakte.Om deGermaneninbedwangtehouden, 2de eeuw . en in het begin der 4de waren er
lagen hier 8 legioenen in vestingen ot'ver- bisschoppen te Rouen,Bordeaux, Rheims en
sterkte legerplaatsen,dieallengsin stedenver- Keulen. Bj een ongesto*den vrede werden

anderden, zooals Argentoratum (Straatsbuxg),
Mogontiacllm (Mainz)?Confluentes(Cpblenz),
Bonna (B0nn)tColonia Agrippina (Keulen)en
in het land der UbiërsCastraVetera(Xanten).
ln de 3deeeuw onzerJaartelling werden de 3

de rjke hlllpbronnen des lands meer eu meer
geopend en het volk verhief zich tot een
hoogen trap van welvaart.De tjd van verval
nam echter een aanvang bj den strjd van
Septimiltsk
s'
dlzrf
:.
:tegenAlbinus,- een strjd,

Gallische yrovinciën zoodanig gesplitst,dater die in Gallië voldongen werd.Datvervalnam
tegen hetelndevan de 4de eeuw 17bestonden. in de 3deeeuw onzertjdrekening aanmerkeIn Gallia Narbonensisha'd men:NarbonensisI ljk toe.Deinvallen derAlemannen enFranmetdehoofdstad Narbo,later Septimaniam et ken, alsmede de rooftogten der Saksen langs
Tolosa,- NarbonensisIT metAquaeSextiae, de kust teisterden alstoen de grenzen des
AlpesMaritimaemetEbrodunum (Embrun), lands, en schoon men hen n0g geruimen
-

-

Provincia ViennensismetVienna(Vienne), tjddaarbuitenhield,klom daarbinnendeellende
en AlpesGralae en Penninae.In Aquitania doorde talrjkeburgeroorlogententjdeder30

bevonden zich: Novempopulana tusschen de tirannen, van welke één, Tetric'
lts genaamd,
Pyreneeën en de Garonne metCivitas Ausco- in 274 doorAurelianusondemvorpen werd,as,
xum (Auch),- Aquitaniaè
ImetCivitasBitu- door den opstand van lonos'lgs en Prçknl'
rigum (Bourges)ten Oosten,- enAquitania11 in 281 door Pro* s gedem pt, alsmede door
m etBurdigala ten westen tusschen deGaronne de atyersingen der stadhouders, die de welen deLoire.Gallia Lugdunensiswerdverdeeld vaart van steden en dorpen verslonden en het
in Lugdunensis I m et Lugdunum ,- Lugdu- Verbond der Bagauden in de dagenvanDioclenensis 11 m etRotomagtzs,- LugdunensisITT fïJw'?z,:deden ontstaan,hetwelk als een verzet

met Civitas Turonum ('
rours),- en LugdunensisIV Senonia metCivitasSenonum (Sens).
Gallia Belgica telde 5 deelen,nameljk :Belgica I met Civitas Trevirorum (Trier),Belgica 11 metCivitasRemorum (Rheims),

der verarmde bewoners tegen Rome zelfsbj
de w reedheid van M aœimianus bleefbestaan

en zelfs nOg in de 5deeeuw bljken van leven
gaf. Sedert den tjd van Dioeletianus vestig-

den zich voorts de Franken en Alemannen
Germ ania I metColonia Agrippina,- Germa- meeren meerop denlinkeroevervan deRjn
nia 11 met M ogontiacum :- en Maxima Se- en veroverden ot'vernielden erdebloejende
steden Keulen, Mainz, '
W orms, Spiers en
qtlanorum met Vesontio (Besançon).
Volksbewegingen,in het jaar 13 vöörChr.
, Straatsbtlrg.Julianlts,door Constantiusin 355
tengevolge van het door Aùy'
ttst'
ttsverordend als veldheer naar Gallië gezonden, bragt er
belastingstelselin Gallië ontstaan!werdendoor eene kortstondigeverademing.Hj versloegbj
de beradenheid eninschikkeljkheldvanDrlgsns herhalihg de Alemannen en verdreef hen in
weldra gedempt.De opstand van den Trevier 357 na den slag bj Straatsburg;hj tuchtigde
Julie
tts Flor'lf.< en van den Aeduer Sacrovir de Franken en joeg de Chamaven over de

onder Tiberius(21naChr.)bleefzondergevolg, Rjn,waarnahj dezeriviermetnieuwevesen die van den Aquitaniër Vindeœ ten tjde tingenversterkte.O0Itdeedhjalhetmogeljket
van N ero evenzeer.Toen in 69 gedurendeden

om den treurigen toestand des lands te ver-

strjd tusschen Vitelli'
tbs en Vespasianns de beteren. Dat alles baatte echter w einig,hoeBataafscheveldbeerClandi'
us 6%'
pilï.
<metzjne we1nahem TalentinianusJ(366)en Gratianl
u
dapperen aan de Beneden-Rjn de overwin- (378) desgeljks de aanvallen derAlemannen

njng behaalde op de Romeinen,voegden zich atWeerden. Deze en de Franken keerden ge-
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durig terug en n0g in den lo0p dezer eeuw
nam en de Franken in het noorden en de
Alemannen in het oosten hetgrondgebied van

uit dan t0t Italië,daar in dewingewesten de
legershunne aanvoerderst0tkeizersverhieven.

In het Oosten benoemde hj Odenatltlbs t0t
Romeinsch Gallië in bezit.Ten tjde van H0- Caesar en lietdezen en zjnegemalin Zenobia
lprï'x.
s(406)werd Galliëdoormagtige horden (zie aldaar) oorlog voeren tegen de Perzen,
van Vandalen,Stléven enAlanenoverstroomd, die er het rjk bedreigden, terwjl in het
die de steden vernielden en het platteland Avesten deGermaanschevolkerenzjnegrenzen
afstroopten. Slechts de Alanen bleven gedeel- belaagden.Tegen Postl
tmi'
t
bsin Galliëentegen

teljk achter;deoverigentrokkennaarSpanje Aureolnsin Illyrië trok hj zelfte velde,doch
(409).Daarentegen nestelden erzich deBour- zonder het gewenschte gevolg. Toen laatstgondiërs,die van hun gebied aan de Boven- genoemde een invaldeed in Italië,belegerde
Rjn zich uitbreidden t0t aan de Rhôneen Gallilnus hem in Mediolantlm ,maar werd er

deDuranceen erhetBotlrgondischerjkvorm- zelfdooreenezamenzwering zjnerkrjgsoverden (zie Boltrgondië).00k de W est-Gothen, sten Omgebragt.
die op hun togtnaarSpanje (413)hetzuiden
Galllères (NicolaasCornelis de),een Nevan Gallië vermeesterden,vestigden zich aan derlandsch krjgsman) geboren teOosterwjk
deze zjde der Pyreneeën,waarhun koning den 6denApril1778,werd in 1793 kadetbj
Ata'
ulf te Tolosa zjn verbljfhield.Aëtilts, het regementOranje-Gelderland,woonde de
de veldheer van Valentinianus III, w as de veldslagen bj tegen de Franschen in 1793en
laatste, die er doordapyerheid en krjrsbe- 1794,nam in 1795 zjn ontslagen ging Over
leid het gezag der Romelnen althanseenlger- in Russischedienst,waarhjin1807ritmeester
matewistte handhaven.Hj k0n weliswaar werd bj de kurassiers der garde, in 1812
de uitbreiding van hetrjk der W est-Gothen eskadronehefenin 1813,nadensla'
gbjCulm ,
in het zuiden en hetvoortrukken derFranken majoor.Hj nam in 1807,1808 en 1809deel
onder Clodio in hetoosten nietbeletten,maar aan den veldtogt tegen de Turken?streed in

hj dempte in 44A een opstandin Armörica, 1810 tegen dePolen,in 1812en 1813teren
en toen A ttilat de koning der H unnen, in de Franschen en onderscheidde zichzoodanlg,
451 met zjne geweldige legermagtin Gallië dat h!
j met deW ladimix-ordewerd versierd.
doordrong, om alles te vuur en te zwaard te Voortsstreed hj bj Leipzig,en,nadathjin
verwoesten, wist Aëti'
us de W est-Gothen te Nederlandschedienstwasovergegaan,in 1815
bew egen tot een verbond tegen den gemeen- bj W aterloo,waar hj aan hetbeen gewond
schappeljken vjand,dienzjindeCatalauni- w erd en de Alilitaire W illem s-orde verwierf.

sche velden (Châ
''
lons-sur-Marne) voor htmne In 1826 werd hj kolonel en kommandant
vereenigde krachten deden wjken.Na den eenerafdeeling kurassiers,en in 1831 trot'een
dood van A ëti'
u,
%, in 454 Op last van Valen- kogel,die zjtï zoon,den luitenant-ad1
judant
fïzlitxzl'
?:.
s III vermoord,ltwam hetRomeinsch Chrisfiaan Gertzrtfkft
ç: den voet verbrlzelde,
gezag in Gallië ten val.O0k de Keizer zelf hem zoodani
g aan het been,datditafgezet
werd in het volgende Jaar Omgebragt.Te moest word'
en.Daarna Ontving hj pensloen,
m idden der algemeene verwarring, daardoûr de Militaire W illems-orde 3de klasse en de
ontstaan,lietzicheenAverner,Avit'
tbsgenaamd, orde van den Nederlandschen Leeuw ,en Over-

tot keizer van Gallië uitroepen,doch hjwerd leed derj lzden Maart1836.
reeds in 456 door Rieimer onttroond.ln 461
Galllm athias is een naam ,dien menwel
breidde hetrjk der W est-Gothen zich uitt0t eens geeft aan onzinkramerj.Men verhaélt,
aan de Rhône, in 475 t0t aan de Loire.De dat hp afkomstig is van een regtsgeding over
Bourgondiërs trokken voorwaarts t0t aan den een haan van zekeren Matthias, waarbj de
bovenloop der Loire en zuidw aarts t0t aan pleitbezorger de woorden yallus.
MtZJAiII:(de
de Rhône, - de Alemannen waren in den haan van Matthias) bj vergissing meermalen
Elzas en het zuiden van Lotharingen geves- verwisselde metgalliJ.
flff/zdt
z.
s(Matthias van
tigd,en de Fralzken hadden in hetnoordoos- den haln)etlhierdoûronverstaanbaarwerd.
ten van Gallië de Romeinsche taal en beG alllpoll. Onder dezen naam vermelden
schaving bjnageheeldoen srerdwjnen.Inhet w!j:
westen des lands ontving de Celtische bevolGallvolis,(Call%koli,indentjdvanPllni'
as.
king gedurig toevoer van stamyenooten uit als Anœa vermeld),eene eeëgzins versterkte
Brittanje (zle Bretagne) en behleld hare 0n- haven- en koopstad in de Italiaansche proafhankeljkheid.Te midden dier barbaarsche vincieLecce(Terrad'Otranto),omstreeks10%
volkeren handhaafde k%yayrins zelt's nog na geogr. mjl ten zuidûosten van Tarente en 6
den valvanhetW esterscheKeizerrjk tusschen geogr. mj1 van Otranto.Zj is haren naam
de Somme en de Loire de heerschappj der Callipolis(Schoonstad)voorzekerverschuldigd
Romeinen, maar hj werd eindeljk '
in 486 aan hare fraajeliggingaandeGolfvalzTarente
door den Frankischen vorst Cltlod'tviy Over- Op een rotsachtig eilandtketwelk doormiddel
wonnen en gedood. Daarna. werd Gallië in

hetFrankiselter%
jk herschayen (ziealdaar).
Galliénus (Publius Liclnius),keizervan
Rome, werd met die w aardigheid bekleed in
259 na Chr-,toen zjn vader Valerianns,die
hem t0t mederegent benoemd had,krjgsgevanren werd bj
J
'de Perzen,en hj regeerde

eener brtlg m et hare voorstad Lizza Op het
vasteland verbonden is. De haven,door een

kunstmatigen dam (m0l0)gevormd,isin 1855

aanmerkeljk verbeterd,maarwegensdekliq-

pen bj haren mond niet zonder gevaarbj
het binnenvallen der schepen. De vrj goedgebouwde stad is de hoofdstadvaneendistrict

t0tIn 268.Zjn gezag strektezichniet'veyder en de zetel van een bisschop.Zj beziteene
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aanzienljke hoofdkerk en ongeveer10000 in- sching genoemd,dewjlmenaanslechtenwjn
w oners, is eene der stoom bootstationstus- daardoorjuistdatgenegeeft,wathem Ontbreekt,
schen Ancona,Messina en Napels en drjft namelt
jk suiker.Zie voortsonder Wl
jn.
eenbelangrjkenhandelin olie,katoen,sina'
s- Gallitypie isdenaam vaneenedoorGalli
appel
el
n%o
en
Gal
lianderezuideljke vruehten.

te Milaan uitgevondene methode, om platen

(Call%
kolis),eenezee-en koopstad voor de boekdrukpers te vervaardigen,w elke

de houtsneden kunnenvervanren en nogduurzamerzjn dan metalen diche
's.Menljmt2of
3 houten plankjeszoodanig Op elkander,dat
de vezels dier verschillende plankleselkander
ste stad aan de Dardanellen,alsmede dezetel kruisen.De zjde,voorde gravurebestemd,
Van een kaimakam en Van een Grieksehen wor4tbestreken met een mengselvan geslibd

van een liva (distrid)van hetTurkscheejaleet
(gewest) Edirne ofAdrianopel,gelegen aan
de kust van het schiereiland Gallipoli (de
Thracische Chersonesus).Zj is de belangrjk-

bisschop.Er zjn 2havens,ellendigehuizen krjt en verschen metwatmastik voorzienen
en naauwe straten,maar groote bazars,vele meelstjfsel.Isdeeerstelaag droog,danmaakt
moskeeën,in Moorschen trantgebouwdebaden, men haar glad; daarna legt men er de 2de
vele bouwvallen en gedenkteekenen van vroe- laag op, vervolgens de derde enz.,totdatde
geren tjd, zelfsmagazjnen en kelders,door dikte voldoende is. Daarna wordt de opperJ'ustinian'
tbs gebouw d,enz.M en heefter30000 vlakte metglasvolkomen eFen gemaakt,met

inwoners (Turken, Griekenj Armeniërs en ljnolie begoten en met een katoenen lapje
Israëlieten),dieeenuitgebreidenhandeldrjven ingew reven. Nu kan men er op gravéren,
en m et kooplieden van alle volkeren in de
bazars zalten doen.HetoudeCallïpolis,tegenOver Lampsacus Op de Aziatische ltust en
niet ver van Aegos-potam oi, waarLysander
in 405 vöör Chr.eene beslissende zegepraal

w aartoe m 0n zich van eene seherpe stalen
graveernaald bedient.Is de teekening gereed,

behaalde,droeg vermoedeljk eerstden naam

nagenoeg geheel door de Oppervlakte w ordt

de zetel van een bisschop en werd onder de

nu Op de boekdrukpers gebruiktw orden,en

dan strjktmen ermeteen penseelOverheen,
om allestofteverwjderen,endal
zbedektmen
het geheel met een ljnolievernis, hetwelk

van Crithote en werd Onder den nieuwen

Opgeslorpt.Hetoverbljvende neemtmen weg
naam eerst in den tjd derlatere koningen met handschoenleder, waarna men de plaat
van Macedonië vermeld. Zj wasreeds vroeg van eenelaag terpenti
jnolie voorziet.Zj kan

Byzantjnsche keizers zeer gewigtig geacht men kan er O0k galvanoplastische clichésvan
als de sleutel van den H ellespont en de sta- nemen.Deze methode sc,
hjntvooralgoedte

pelplaats van den ltaliaanscben handel.Hier pas te komen voor ztllke gravures, die uit
staken in Maart 1190 de Kruisvaarders onder ljnenbestaan,zooalsbouwkunstigeOntwerpen,
Prederik Wcrlcrp:dtz naar Azië Over. Bj de landkaarten,banknoten enz.

stichting van hetLatjnsche Keizerrtjk (1204) G allitzin,ot'o()k Gallzyn,GolizyntGclizl
kwam de stadOnderdeheerschappj derVe- en Galitzin gespeld,is de naam van een uitnetianen, werd in 1234 door Keizer Vatatzes gebreid vorsteljk geslachtinRtlsland,hetwelk
van Nicaea veroverd,in 1306 doorde Catalo- zich bexoemd heeftgemaaktin de geschiede-

niërs onier Royer-Flor bezet,na diens dood nis van het Noorden.Het Ontleentzjn oorbjna geheeluitgemoordennaeenelangdurige sprong aan prins Gedimln uitLithauw en?den
belegering door de Grieken en Genuézen na

stam vader der Jagellonen.D eprinsen M Ieltail

hetsloopendervestingwerkenontruimd(1307).
Zj was de eerste stad in Europa,welke in
handen viel van de Turken: die na hunne
landing (19 September 1356)bd hetslotZimpe
(Dsjemenlik)in 1357destad metdekasteelen

en Dmitrl
j Gtzllifzïzlwaren Russischekrjgsoversten ten tjde van den grootvorst van
M oskou W assiliiJ'T,'Xen werden in dellgrooten
slag btjOrsja (1514) door de Polen gevangen

K onoeren Boelairveroverden onderaanvoering

genomen;laatstgenoemde overleed in denkerker, en eerstvërm elde herkreeg eerst na 38

van S'
ollman,waarnadezehetvolgendejaarbj jaar zjne vrtjheid.- Deachterkleinzoon van
Sidi-Kawak (dePlataan vanden Cid)tusschen dezen, W assilii Gcllifzizl, behoorde na den
die beide sterkten overleed.D e veroveraars dood van den valschen Demetrlus tot de vier
bevestigden de stad; dat geschiedde vooral Russische kroonpretendenten.Toen hj in1610
eok in 1390 doorlajazet,diehaartevensvan eene zending aanvaardde naar Smolensk,om
eene nieuw e haven voorzag. Den 29sten Mei den Poolschen prins W ladislawzjneverheffing
1416 leden de Turken tusschen Gallipolien t0t czaar te verktmdigen, werd hj dool'de

Lampsacus de nederlaag in een zeegevecht Polen van verraad beschuldigd en smachtte
tegen de Venetianen onder Petro Loredano. t0t aan ztjn dood (1619) in de gevangenis.
ln 1421 Ontrtlltte M oerad .
11 deze stad aan - Zjn achterneef Wtusr
iliiGt
zlîidzïzl,deGrppfe

den oproerigen Moestaja en deed hem aldaar bjgenaamd en geboren in 1633?wasderaadsophangen.Gedurende den Krimoorlog stapten
de Franschen er aan land en hielden haar in
1854 en 1855 bezet.
Galliséren noemt men eene in 1828 door

m an en gunsteling van Sophia,delistigezuster

van Petee de GvooteOOk hj wilde debesehaving uit het westen van Europa naarRusland

overbrengen.Toen zjn toeleg mislukte,om
Hellriclt.
r'
l
f#zt+ LamberiGall(ziealdaar)aan- met SpyFzl te huwen enalzoodenRllssischen
bevolen methode,om de mostvan onrjpeen troon ln bezit te nemen, werd hj in 1689
alzoo suiker-arme druiven door toevoeging van naar W ologda en vervolgens naar de llszee
slliker en water aanmerkeljk teverbeteren. verbannen. waar hj in 1713 overleed. Tt
m onregteheeftmen haareenewjnverval- Borin Glllifzl ,een neefvan laatstgenoemdej
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was de leermeester van Peter de Groote en

staatsm an,geboren in 1771,nam in den aan-

ri
jksbestuurder gedurende diens afwezigheid vang dezer eeuw deelaan de Oorlogen tegen
buiten '
slands.- Een andere neef Dmitrn Turkje en Frankrjk en werd in 1820 gouGyllïfzl , een verdiensteljk staatsman, was verneur-generaal van Moskou waar hj zitsh
gezant te Constantinopel, directeur van de vooralbj hetwoeden derchölera (1831)de
geldmiddelen desrjks,en eindeljk hethoofd algemeene achting verwierf.Hj overleed te
der partj,die bjden dood van Peter11 de Parjsden 8stenApril1844.- Seryt
y'XïcAlïkeizerljke magt wilde beperken.Zjn plan l
o
wl
t
q
j
Gt
z
l
l
c
/
z
i
s
,
e
e
n
u
i
t
s
t
e
k
e
n
d
s
t
aatsman,
mislukte, en hj overleed in den kerkerte gebrulkte zjn onmeteljk vermogen vooreen
Sleutelburg.- ZjnbroederMoltailGtzlli/zl, groot deel,om kunsten wetenschap tebevorgeboren in 1674, een der bekwaamste veld- deren,bekleedde bjdekrooningvan Aleœanheeren va'
n Rusland,Onderscheidde zich bj der 11 de betrekking van groot-maarschalk,
de bestorming van Nerva,in den slag bj en overleed den 19den Februarj 1859.Ljesnaja,waar hj de overwinning behaalde Prins Emannël Gtlllifzip, geboren in 1804,
op generaalLihvenltawpt,en bj Poeltawa,
overleden te Parjs den 13den Mei1853!vervooral echter in 1714 bj de verovering van taaldeeenereisbeschrjvingvan W ranyellnhet
Finland.Hj overleed alsrjksveldmaarschalk Fransch en gaf het belangrjke werk pLa
den loden Deoember 1730.- Zjn jongere Finlande; notes rec,ueillies en 1848 (1852,2
broeder M ichailGcllïfzis was onder Peter de dlnl''in het licht.- A'
tt
ynstin Gallitzin 0mGroote ambassadeux in Perzië endaarnagrootadmiraal.- Van de zonen van den voorlaatsten M ichaïl maakte de een,A lezander Gallitzin, geboren in 1718, overleden in 1783,
zich beroemd als veldmaarschalk door deverovering van Choczim inMoldavië,endeandere,

helsde de R.Katholiekegodsdienstenvestigde

zich in Frankrjk,waar hj onderscheidene

w erken Over de geschiedenisvan Rusland uitgaf, - en M ichailzzl#'rozpiïtp'Gallitzin,een
bekend boekenliefhebber,overleed den 29sten
Maart 1860 alsRussisl
!h gezantaanhetSpaanDmitrI
j GclD/zizl,qeboren in 1t
>21,overleden sche Hofte M ontpellier,eeneuitgebreideverin 1793, als Russlsch gezant te W eenen.zameling van verschillende boeken nalatende,
Rergej Fdt
sprt
lf
zl
ïfjy'Gallitzin,geboren in1748, waarvan de catâlogus in 1864 te Moskou
was een uitmuntend krjgsman, diein 1809 in het licht verscheen.
bevel voexde over hetRussisch leger in GalG allo (Marzio Mastrizzi, maxkies, later

l
icië,en in 1810 overleed.- Dmltrl
ja1/6zd- hertog van),een uitstekend Italiaansch staats'
1ewitq; Gcpi/zis,geboren in 1735,Overleden man, geboren in 1573 te Palermo op Sicilië,
ln 1803,wasgevolmagtigd m inisterte,ssage

kwam op Jeugdigen leeftjd te Napelsen been te Parjs onder Catharina .
f.
J',een vriend kleedde er weldra belangrjke staatsambten.
van Voltaére en van de Encyclopédisten en Gedurende de omwentelingsoorlogen was hj
vervaardiger van eene rD escription de laTau- Napolitaansch gezant te W eenen, behoorde
ride (1788)''.Zjne gemalin Amalia,prinses t0t de onderteekenaars van den Vrede van

Gallitzin,geboren te Berljn den 28stenAu- Campo Formio,en wasdesgeljkswerkzaam

gustus 1748, w as de dochter van den graaf bj de onderhandelingen van Frankrjk in
rol Rcltmettan,en onderseheidde zich doorhare 1798- 1800. In 1802 gi
ng hj als gevolpiétistische gevoelens. Zj bragt hare Jeugd magtigde van den koning der Beide Slciliën
gedeelteljk dooraan hetH0fdergemalinvan naar de Italiaansche Republiek en vervolgens
prins Ferdinand rt- Prgdssen, een broeder naar Parjs,was hier tegenwoordig bj de
van I'
rederik II. Hare woning te Miinster krooning van Napoleon totkoning van ltalië,
was de verzamelplaatsvan uitstekende geleer- en onderteekende in 1805 te Milaan een verden, zooals I'ûrstenbery, Göthe, J'
ccolienz., drag met Frankrjk omtrent de ontruiming

terwjlHemsterhyis en Hamann totharever- van hetgebiedvan NapelsdoorCe Fransche
trouwde vrienden behoorden. Zj is Diotima, troepen. hetwelk echter terstond verbroken
tot w ie H emsterhuis onder den naam van

w erd.Toen de Russen en Engelschen te Na-

Diodes zjne rluettre sur l'
athéisme (1785)'' pels aan wa1 stapten. nam hj zjn Ontslag,

rigtte, en H amann overleed in hare woning. maarwerdnadet
roonsbeklimmingvanJoseph
Vooralhaarinvloed en die vanhareomgeving .foz/tzl/crïe t0t minister van Bultenlandsche
w as Oorzaak van den overgang der graven Zakenen doorMwrt
d t0thertorbenoemd.Tn
ran Stolbery t0t de R. Katholieke Kerk,1814 Onderteekende hj het alllantie-tractaat

alsmede van de zeer vrome dweeperjen, metOostenrtjk en Engeland,enbleefgetrouw
w aarin m en zich in die dagen uitm odezucht aan M urat, totdat deze zich inscheepte naar
baadde, terwjl die rigting gegeeseld werd Provence. Daarna sleet hj ambteloos zjne
door Voszin zjn geschrif'
t:m'
W le wardFritz dagen op zjn buitenverbljfCapo diMonte,
Stolberg ein Unft
reier?'' De Prinses overleed

den Q4sten Augustus 1806 te Angelmode bj
Miinster.Harekinderen had zj opgevoedvolgenshetnatuurljkstelselvanRoussean.- Haar
zoon Dmitrj
,
; Gclli/zl, geboren te 's Hage

t
otdat de omwentelinq van 1820 hem weder
aan hethootkl van Bultenlandsche Zaken riep.

TOen hj a1sbuitengewoon gezantnaax W eenen afgevaardigd werd,gafderegéring aldaar

te kennen, dat zj zjne credietbrieven niet

den zzsten December 1770,ging als zendeling wilde aannemen,weshalvehtj,zich reeds op
naar Noord-Amerika en overleed aldaar in de reis derwaartsbevindende,naar Napelsterugdoor hem gestichte stad Loretto in Pennsyl- keerde. Later vergezelde htjden koning der
vanië den 6den Mei 1840.- Dmitrl
j 1Fb#i- beide Siciliën naar het Congrès te Laibach,

mirowitsj Gtxllïfzip,een uitstekend Russisch en hervatte daarna zjn ambteloos leven.

GALLO- GALNOTEN.

333

Hj overleed te Napels in Febnlarj 1833. rCiris'', dat gewoonljk bj de gedichten van
G allom anie is eene overdrevene ingeno- V'
iry'
iliusgevoegdwordt,zjn vananderedichmenheid met alles wat Frankrjk oplevert, ters afkom stig.
inzonderheid metde Fransehe t% 1en zeden.
G alluszuur. W anneer men poeder van
Zj heerschte zeer sterk in Duitschland in de galnoten (zie aldaar) met w aterhoudenden
dagen van Frederik de Groote?en in 0ns Va- aetherlaat trekken en deze Oplossing bj eene
derland in den tjd der BataafscheRepubliek. lage tem peratutlr verdampt, dan verkrjgt
Gallon is de eenheid der Engelsche inhoudsmaat voor drooge en natte waren.De
imperéalyallon bevat volgens de wet10 Engelsche ponden avoirdupoidsgewigt gedestil-

nlen een amorph geelpoeder,dat in alkohol

en watergemakkeljk Oplost,maar in aether
onoplosbaar is. Alen geett daaraan den naam

van looizuur(tannille).Steltmen eeneoplosleerdwaterbj eenetemperatuurvan62OFah- sing van looiztlur aan de dampkringslucht
renheit en komt overeen met 4,543 Ned. bloot of kookt m en ze m et verdund zwavelkan. De gallon wordtverdeeld in 2 pottles, zuur, dan ontstaat yallusznur (C?H6Os) en
ieder van 3 quartste1k van 2 pints elk van suiker. llt?t neem t de zuurstot'ult de luc.ht
4 gills.V00r drooge waren vormen 8 gallons gretig op en vormtdaartloordonkergekleurde
één bushel, en 64 gallons één quarter, - verbindingen. Do0r verhitting van dit zuur
vom. natte waren 63 gallons één hogshead ontstaatkoolstofdioxyde enpyroyalluszuur (C6

(okshoofd), 84 gallons één puncheon,en 252 H6Oa),tlat in de photographietepaskomt.
gallons één tun.Hetoude Engelsche wjngal- - Galluszuur ontstaat ook door verhitting
l0n is slechts 3,3785 Ned.kan groot,en het van di-iod salicylzuur metpgtasch.
biergallon daarentegen 4,6209 Ned.kan.
Galm ei ofzinkertstzie Zink.

èalloway isde naam van een gewestin G alnoten ofgal-appels noemt men ziekehet zuiden van Schotland.Het bestaatuitde ljkeuit
wassen Opplantendeelen,voortyebragt
graatschappen Kirkcudbright en W igton.
dflor dtln steek van een insect.De vllesvleuGalluppi(Pasquale),eenItaliaanschwjs- gelige insepten hebben bj den wortel van

geer, geboren dtan zden April1770 te Tropea hunue legboor een gifbevattend blaasje.O0k
op Sicilië en ovexleden den 13den Decembel weten wj,dat op de plallten uitwassen ont1846,wasgeruimen tjd werkzaam alshoog- staan, w anneer men daarin prikt m et een

leeraarin dewjsbegeerteteNapels.Hjlegde
zich met jvertOeop dekennisvan de stelsels der Duitsche wjsgeeren, en zjne geschritten werden in zjn Vaderland metongemeenen bjval ontvangen.Daartoebehooren:
DElementi di flosofia (1842, 5 d1n,4de uit-

seherp werktuig;hetschjntnameljk,datde

hierdoor voortgebragte prikkeling de groei-

kracht op ditpunt verhooqt.Men kan dus
aannenlen,dat hetgif der lnsecten galnoten
van bepaalde hoedaniglleid doetontstaan.
Men verdeeltdieuitwassenin'tt'itwendiye,die

gavel''7 - rFilosofia della volonta (1835- op hetweefselderplantendeelen zjn geplaatst
1842, 4 dln),, - rluettere fllosûfthe su le - in inwendiye, die zich in datw eetselbe,die menzoowelop
vicende dellatllosofiarelativamente a'grinci- vinden,- en in yemenqde
-

piidelle conoscenze umane da Uartesiolnsino

alsin een plantendeelwaarneem t. De inwen-

a Kant (1838,2de drukl'') pconsiderazioni dige noemtm en eclttetw annetlrhetinsecterin
ilosofiche su l'idealismo transcendentale e

w oont,en onecltte,wanneerhetaan de opper-

sulrazionalismo assoluto (1841 en 1845)*
'DLezioni di logica e di metaisica (1842, 5
d1n)'' - rstoria diflosofla'' en mElementi
diteologia naturale (1844,4deuitgavel''.
G allus utcornelius), een Romeinsch veld-

vlakte zjn verbljt
''houdt. Uitwendige galnotf
?n zjn in grooten getale voorhandenj
vooral op de eikenboomen. Deze zjn veelal
rond:somti
jds beker-en Ook wellensvormig

heer en dichter, eën vriend van Oridi'lts en
Vir-qili'
us, werd door A'ttyltst'us uitnederigen

en in het m iddellingedrukt.De uitwendige,
veel-cellige galnoten noemt m en o0k wel
zamengestelde. M en vindt deze vooral op

stand t0t hooge waardigheden verheven.Hj rozenbladeren, waar zj door den steek van
voerde bevel over eqne legexatdeellng in den Rltodlles Atvle worden veroorzaakt; zj vorslag bj Actium , streed daarna in Egypte men er eene mosatthtige, geurige massa en
voorspoedig tegen Antoni'
us en verkreeg het waren voorheen onder den naam van Innnqns
stadhouderschap in het veroverde land.Door Cynosbalialsgeneesmiddelin gebruik.Andere
de gunst der fbrtuin hoogqnoedig gemaakt, veel-cellige uitwendige galnoten van peerdeed hj standbeelden oprigten ter zjner eer vorm ige gedaante vindt men Op de wortels
en zjne daden vereeuwigen op de Pyramiden. van eikenboomen. Inwendige elsllte galnoten

M'eldra wekte htj hetwantrot
lwen derregé- groeijen in de bladereu van wilgen en eikenring;eerst dooreen zjnervrienden bj A'
tgns- boomen en in de stengels van de braambes,
f'
y.
s,later door vele anderen bj den Senaat en iuw endige valsche galnoten in de bladbeschuldigd,zag hj zich van zjnewaardig- stelen derltaliaanschepûpulier,indeoljf-el1
heden ontzet.van zjn rjkdom berool
'
d en ln laurierbladeren,en in de bladstelen entakken
ballingsehap verwezen.Hj onttrok zich door van den klimop. Vöör eenigen tjd werden
zelfmoord aan dien smaad (28 vöôr Chr.). vele galnoten uit China aangevoerd, maar
Zjne gediehten zjn verloren gegaan.De ele- m en weet nog nietm etzekerheid,van w elke
gieën, het eerst door P omponi'us Gtzffrïcl.
s op boomen zjafkomstig waren.Zj bleken goedzjn naam uitgegeven, zjn van lateren tjd, kooper te wezen dan de Levantsohe, doch
en zoow elde epigram men,in de rAnthologia hun gehalte aan galnotenzuurwasveel gerinLatina'' aan hem toegekend,a1s het gedicht ger,zoodatzjweldravandemarktverdwenen.

GALNOTEN.
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De galnoten, die ten behoeve van den galnotenoplossing in hetlsboratorium t0tde
handel worden aangevoerd, zjn afkomstig reagentia.Vooraldiènen zj,geljk wj reeds
van Q'
uere'
us l/àcforil Olir.of degalnoten- zeiden,t0thetbereidenvangalnoten-looizuur,
eik,die slechts een paar Ned.elhoogwordt, waartoezjmetwaterhoudendenaetherworden

ko
rtgesteelde bladeren draagt en in Klein- uitgetrokken.Het looizuurlosthierin nietop,
Aziè groeit.De galnoten bevinden zich aan
maar onttrekt het water aan den aether,en

de Jonge takken,en men verzameltze drie- is daarin oplosbaar.Hetaftrekselscheidtzich
maal,- eerstdegwarte,vöôrdeontwikkeling in 2 lagen, w aarvan de bovenste hoofdzakevan het insect,dan de groene,wanneerhet ljk uit eene aethérische oplossing van verinsect de galnoten begint te verlaten, en schillende stoFen bestaat,en de onderste uit
eindeljk de'
witte,wanneerhetinsectvertrok- eene waterige oplossing van looizuur,w aaruit
ken is.Dezwartezjn bolvormig of'bulterigj men ditlaatste in zuiveren staatverkrjgen
en bj hetdoorsnjden zietmeneenebuitenste kan. ln plaats van waterhoudenden aether
massa, die bruinachtig geelen blinkend,en kan men ook een m engsel van alkohol en
eene binnenste, die wit en mergachtig is, aether nemen. Volgens Strecker bestaat looibenevens eene holte, w aarin het dier zich zuur uitdruivensuikeren galluszuur(acidum

bevindt.De groene zjn lichtervan kleuren gallicum , C7H6Os), en wordt de druivenaan deoypervlaktegerimpeld,- en dewitte suikeronmiddelljk uitlooizuurgevormddoor
bruinachtlg geel.Deze galnoten noemt men de werking van verdund zwavelzlmr en zout'
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De ltzlxppf.

de Tuxksche.Zjhebben eenzamentrekkenden zuur.Hetgalluszuur,door Seheeleontdekt,is
en belangrjk ontledingsproductvan hetgalsmaak en dienen vooral t0t het verkrjgen e
van looizuur, hetwelk zj in aanmerkeljke notenlooizuux en kristalliseertin lange,blinhoeveelheid bevatten. Metspiritus getrokken, kende naaldep.Het wordt gebruikt bj de
leveren zj galnotentinctuur (Tinctura galla- photographie,evenals het daaruit verkregene
rum),welke als geneesmiddelgebruiktwordt. acid'um Fp.0-.gJIIicv- , C6 H6Os. Die beide
In bjgaande fgllur ziet men in a eene zuren nem en gretig zuurstofop,zoodatm en
galnoot op den bladsteel van een eik ,en in
b die noot doorgesneden, voorts in c de
doorsnede van eene veelcellige galnoot van
den wortel van den eik, - in d bekervor-

ze aanwendtt om het zuurstofgehalte des
dampkrings te bepalen.Voorts heefthet galnotenlooizuur aanleiding gegeven t0tde kennis van onderscheidene andere zelfstandig-

mige galnotenj - in e schjfvormige galnoten,- en inf eene zeerJongerozenbladgalnoot.
Men gebruikt de galnoten bj de zwarten grjsverwerj, in de katoendrukkerj, tot

heden,die voor de scheikunde,de njverheid
en de geneeskunde belangrjk zjn. Op Java

verzam elt men eene goede soortvan galnoten
van Terminalia cAdlv/c W ;ld., die er in de
bergstreken groeit.I)e noten dragen dennaara

het maken van inkt enz. Ook behoorteene van Dloejo-noten.

GALOENGGOENG- GALUPPL
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Galoenggoeng is de naam van een n0g Mei 1779 te Irvine in Ayrshire en bragteen
nietgeheeluitgebranden vuleaan op Java.Hj gedeelte zjnerJeugddoorte Greenock,waar
verheft zich in de Preangerregentschappen Op
de grensscheiding van Soemadang en Limbangan ter hoogte van 1700 Ned. el boven de
oppervlakte der zee.D e grootste krater heeft

de om gang m et lieden uit de lagere volks-

klassen zjne gave van waarneming en zjn
humor prikkelde.Nadat hj at'
stand had moeten doen van eene handelszaak te Londen en

eene diepte van bjna 500 Ned.el.Aan den voorts vruchtelooze pogingen had aangew end,
oosteljken voet van dezen berg heet men Om zich aan de studie der l'egtsgeleerdheid te
jzerhoudende bronnen. De Galoenggoeng wjden,begafhj zich in 1809opreis,bezocht
heeft den 8sten en 12den October 1822 gewel- Italië cn Turkje,ontmoette Op dien togtlord
dige lavastroomen gebraakt en hiel'door 114 Byron,endeedbjzjlzterugkeerzjnebelangdorpen vernield en meerdan 4000 m ttnschen rjke rvoyagesand travels in theyears1809doen omkomen. Gedurende 3 etmaal claalde 1811 (1812)''in hetlits
htverschjnen.Hj 0pde aschregen, door de Javanen oedjan(Iôt?
: perde daarin onderseheidene nitpuwe plannen
genoemd,zelfsop Batavia enom strekenneder. m et betrekking t0t den handel, doch toen
Galon noemt men met echt of Onecht zjnedenkbeelden geen weerklank vonden bj
goud- of zilverdraad doorw erkte lintvorm ige de regéri
ny, en bj de kooplieden evenmin,
weefsels van versehillende breedte.Zj dienen begat'hj zlch a1shandelsagentnaarGibraltar
t0t het versieren van kleedingstukken,
en vervolgens als agent voorde Canadasche
vooralvan gala-gewaden.
schuldvorderingen naar Amerika. Hj kwam
G alop , afkomstig van het Gothisehe vandaar terug, dûch ging in 1826 nogm aals
w oord ya-hlaupon, dat m et 0ns loopen over- derwaarts,om er Oy l
ast eener handelsvereenstemt,is bj een viervoetig diereene be- eeniginq eene kolonle te stichten. Deze onw eging voorw aarts metsprongen.Hetverheft dernemlng mislukte echtel' en hj wikkelde
hiertoe den êénen voorsten voet,dan geljk- zich daardoor in roote Onaangenaamheden.
tjdigdenachterstenvan denzelfdezjdeenden Zjnelaatstelevenslarenbragthjingestadige
voorsten voet,en eindeljk den tweeden aeh- sukkeling door te Greenock,alwaarhj den
tersten voet.Men onderscheidtin depaardrj- lldenApril1839overleed.Vanzjnehistorischkunst een regtschen en een linkscben galop romantische verhalen noemel'
l wj:rsouthennaar gelang de voet,waarmede de galop begint de regter ot'de linker is, voorts een
korten of parade-galop, een middelgalop en
een gestrekten galop,w elke laatste den Over-

nan'' - The spaewife'' - Stanley-Buxton'' -- pRothelan'' - rBogle Uorbet'' en r'rhe last ot'the Lairds''.Reeds vroeger

gang vormtt0tden rengalop.Bj den paradegalop verzetten zich de 4 voeten afzonderljk
na elkander,dot!
h bj den rengalop debeide
voorste en achterste voeten te geljk.Bj de

DLife and adm inistration ofcardinalW olsey

had hj levensbeschrjvingen geleverd,zooals
(1812)', en rluit'
e and studiesofBenjamin
'
W est(1820)''.Zjn pLitbofByron (1831)''werd

door den een gelaakt en door den alzder ge-

kavallerie en artillerie dientdegalop t0teene

prezen, en in zjne autobiographie (1833,2
snelle uitvoering der bewegingen!en bj eerst- dln)vermenrthj waarheid en verdithting op
genoem de vooral t0t bespoediglng van den eene humol'
lstisehe wjze.I11 1812 gafl1j 4
aanval. Op ongeveer 200 sehreden van den middelmatigc treurspelen uit?en in 1833 een
vjand komt de kavallerie van den draf in bundel npoems''.Den meestel roem heefthj
den galop, en op 100 schreden in den ren- eehter behaald dtlol
-zjne pAnnalsot'thepagalop.
rish (1821)'7) XAyrshire legatees (1820)'7
Galopade is de naam van eene soortvan en rluawrie Todd (1829)'' waarin keurige
wals in 3/4maat.Zj isreedseene halve eeuw schilderingen uit het volksleven voorkomen.
in zwang en onderscheidt zich van de SchotGaluppi (Baldassaro),een beroemd Italische wals daardoox, dat zj niet huppelend aansch componist,geboren den 18den October
maar schuifeiend gedanst wordtt hetgeen 1706 op heteiland Burano bj Yenetië en om
gewoonljk met toenemende maatversnelling die reden ook we1 Bnranello genoem d, ontgeschiedt.
ving het eerste onderwjsin de toonkunstvan
G alphim ia Caran. is de naam van een zjn vader, een nluziekalen barbier, en had
plantengeslacht uit de familie der Malpighia- op lG-jarigen leettjd de stoutmoedigheid om
ceën. Het onderseheidt zich door een s-deeli- te Venetië, waar hj als ol'
galaist in zjn 0ngen kelk zonder klieren,eene s-bladige,genagelde bloemkroon en eene 3-knoppige,aan
den rug Openspringende,3-zadige doosvrueht.
H et Omvat heesters,die in Alexico en Nieuw-

derhoud voorzag,de opera ,,Gliamicirivali''
te doen Opvoeren. Het w erk wasgebrekkig
en wkrd uitge:oten, m aar gat'toch op vele
plaatsen getuigenis van een ongemeenen aanSpanje greejen en gele,in eindstandige tros- leg, zoodat de beroemde Benedetto Marcello
sen gerangschikte bloemen dragen. ondem zich overdenJeugdigenkulzstenaarontfermde
scheidene soorten zjn als sierplanten bekend, en hem onder de leiding plaatste van den
zooals G.ylandltlosa Can.,G.ylaltea OJ'p.,G. voortreffeljken Lotti.Onderdezen legde Gahiesl
tta Ocr.enz. Zj vereisehen in 0ns kli- I'?@.pi zich met grooten jver t0e op de eommaatdes wiuters eene ktlllstkuatige warlnte. positie,enbragtirl1229zjneoperarDoriuda'',

Galsteenen,zii
? Gal.

waarvoor zjn begunstigerJfarcelloden tekst
Galt (J0hn), een humoristiseh schrjver, gedicht had, Op het tooneel,- ditmaalm et
die in Engeland doorzjneverhalen grooten goed gevolg. Ntl was de weg gebaand voor
roem heeftverw orven,werd geboren den zden den jongen kunstenaar?die de eene opera op
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de andere liet volgen, zoodat haar aantal verlies van zj'
ne vrouw en van zjn ambt
weldra t0t 70 klom. Vele van deze genoten zooveelverdrietberokkend,dathj reedsden
een uitbundigen bjval, vooral die, welke llden December 1798 overleed. Hj heeft
zich bewogen op het gebied deropera buFaj slechts enkele verhandelingen nagelaten z00zooals p1lm ondo della luna'',- pLe virtuose als pDe renibus atque ureteribus volatilium ''
ridicole'', - p11 mondo alla rovescia'', atilium aure'',- en rD e viribus
pDe vol
D11 marc
he
se
vi
l
l
ano'
'
en
p
ll
punt
i
gl
i
o
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ec
t
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ci
t
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t
i
s
in m otum uscularicommentarius''.
1
.
.,

amoroso .In 1741begathj zichnaarLonden Eene uitgavevan zjne gezamenljke werken
en bragteronderscheideneopera'stentooneele. zag in 1841 te Bologna hetlicht.
In 1762werd hjkapélmeesterderSt.Marcus- Galvanism usot'aanrakinyselectriciteit,zie

kerk te Venetië,en maëstro aan het Conser- Eleetrieiteit.
vatorio degli Incurabili aldaar.ln 1765 ging
Galvanographie noemtmen dedoorKohj echternaarPetersburg,waarhj t0t1768 bell uitgevondene methode,om op eene efene
a1sKeizerljk kapèlmeesterentoonzetterwerk- plaat eene teekening te vervaardigen met
zaam bleef.Na zjnterugkeerteVenetiëkwam dikke verw en.W anneer zulk eene plaatgalhj weder in zjne voormalige betrekkingen, vanoplastisch gecopiëerd wordt, heett men
en overleed aldaarden 3denJanuarj 1785.In eezle verdiepte teekening, die bruikbaar is

zjne laatste levensjaren heefthj alleenkerk- voor de pers. Het schjntechter,dat deze
muziek geschreven.
methode eigenaardige bezw aren heet'
t, daar
G alvani(Aloysius),deontdekkervan het men niet verneemt,dat zj wordttoegepast.
naarhem genoem de galvanism us,w erd gebo-

ren te Bologna den gden September 1737.Hj
wasde telg van een aanzienljkeqeslachten
werd wegenszjn godsdienstigen zln bestemd
voorden geesteljken stand.Zoodrahj echter
dehoogeschoolin zjne geboortestadbezocht,
veranderde hj van rigting,legde zich t0e op
de geneeskunde en huwde met de dochter

Galvanom eter ofmldtiplicator,zie E leetrieLteit.
Galvanoplastiek of eledrometallurgie
noemt m en de kunst, om door middel der
electriciteituiteene metaaloplossing hethierin
aanwezige m etaalin zam enhangendenvorm op
bepaalde voorwerpen te doen neêrslaan,om
alzoo een nieuw vast ligchaam ofeene me-

van zjn leermeester, den hoogleeraar Gale- taalbedekking te verkrjgen. Uit den naam
Jzzi. Meer bepaald bestudeerde hj de anato- bljkt reeds, dat men hiertoe de aanrakings-

mie der vogels en kwam in 1789 toevallig electriciteit bezigtj welke een voortdurenden
t0t de ontdekking van hetgalvanismus.Gedu- stroom levert,terwjl men van dien stroom
rende zjne afwezigheid legde zjne echtge- alleen de scheikundige (electrolytische) wernoote, die eene kikvorschensoep w ilde berei- king noodig heeft. Deze bestaat daarin, dat
den,deafkestrooptedieren digtbj den gela- de stroom ? door eene scheikundig zam engeden condud or eenereledriseermachine.Toen stelde vloelstofdringend,deze op eene regel-

zj ze vervolgens met een mesje aanraakte,
waszj verwonderd over dehevigestuiptrekkingen, die zich in de spieren der kikvorschen vertoonden.Zj deelde dit aan Galrani

ma
tiye wjze in harebestanddeelen ontleedt.
Hetls n0g niet uitgemaakt,of'men een elec-

ljker luidt de mededeeling van Powillet,dat
Galvani zelf die stuiptrekkingen opm erkte,
toen hj gepraepareerde kikvorschpooten met
koperen haken aan eenejzeren balconleuning
ophing. Hj onderzocht dat verschjnsel en
m erkte op, dat de koperen haak met de zenuwen der djspieren en met het jzer in ver-

naauweljksdoor onze f
ljnste meetwerktuigen

trischen stroom door eene zamengestelde
vloeistof kan leiden zonder dat er eene ontm ede,die de proefm et goedgevolgherhaalde. leding plaats heeft; doch indien zoodanige
Zo0 w ordt de zaak voorgesteld in de rphilo- mogeljkheid bestaat,dan ishetniet-ontledend
sophical transactions''; doch veelwaarschjn- gedeelte van den stroom z0o gering,dat het

aangewezen zou kunnen w orden.In hetalgemeen kan men aannem en, dat de geheele
stroom eene ontledende werking heeft op de
vloeistof..Die ontleding is verschillend naar
gelang van den aard der vloeistof.Het water

wordt ontleed in zjne beide eenige bestand-

band was, en dat bj de stuigtrekking de deelen,waterstofen zuurstof.Is daarin echter
ontbloote spieren met hetjzerln aanraking een m etaalzout opgelost, dan geschiedt de

kwamen. Galrani putte hieruit de bewering, ontleding op zoodanige wt
jze, dat aan de
dat zich in delevende zenuwen eene vloeistof ééne po0l het metaal en aan de andere
bevond, die door den koperen haak en het zuurstofen het zuur afgescheiden wordt.Het
jzer ging, er bj de spieraanxaking op over- metaalwendt zich onder alle omstandigheden
springende. Men gaf daaraan den naam van t0t de negatieve,en het zuur en de zuurstof
galvanische yloeistot' en hoopte hierin eene t0t depositieve p001.Heet men bjvoorbeeld
verklaring van hetleven te vinden.Dejuiste eene oplossing van kopervitriool,zwavelzuur
verklaring van de galvanische verschjnselen koper, zoo ontwaart men,w anneer een electrische stroom er doorheen geleid w ordt,aan
zjn wj echterverschuldiyd aan Volta.
De Fransche Omwentellngberoofde Galvani de negatieve poolweldra eene bedekking van

van zjn hoogleeraarsambt,daar hj niettebew egen w as,om den eed vantrouw afteleggen
aan de Cisalpjnsche Republiek.Later echter
werd hj van deze verpligting verschoûnd en
in zjne betrekking hersteld. Inmiddels was
zjne gezondheid ondermjnd en had hem het

koper, terwjlaan de positieve pool zuurstof
en zwavelzuur vrj worden.Bestaat de positieve pooluiteen metaal,datgemakkeljkzouten vormt.zooals zink,lood!tin: koper enz-,
dan ontwjkt de zuurstof nlet a1s gas,maar
verbindtzich met de w aterstot'van hetzuur
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terwilde geleidingsdraad methetanderebe- eenigt.Stellenwj,dat5elementenvanGrove

standdeel van het zuur eene verbinding aan- t0t de galvanoplastische ontleding eenervloeigaat en als ztlur zoutin de vloeistofopgelost stofgebruiktworden,dan zalmenontdekken,

bljftofin de gedaantcvan poeder deposi- datvoordeverkreqen metaallaag devjfvoutieve poolbedekt.Deafseheidlng van hetme- dige hoeveelheid zlnk is opgelost,m aar dat
taal aan de negatieve poolgesehiedt meestal 00k de snelheid in dezelfde verhouding verop zoodanigewjze,dathetzich vertoontin meerderd is.

de gedaantevan een uiterstfl
jnverdeeldpoe-

Bepalen wj 0nsthanst0tùegaltanoplastiek

der,hetwelk naar omstandigheden er zich l0s zelve. Geen metaal is z0o geschikt om geaan vasthecht ofeene zamenhangende,vaste trouweafdrukkendervoorwerpenteleverena1s

bedekkingvormt.Bj degalvanoplastiekzoekt hetkoper,zoodatditlaatste bjna uitsluitend
men deze laatste te verkrjgen,zoodat men hiertoe gebruikt wordt.Hetis dien voorrang
elke aanleiding t0teenepoedervormige 0ph00- verschuldigdaanzjnegoedkoopheid,aanzjne
eigenschap, dat het metzwavelzuur een geping poogtte vermjden.
D egalvanische electriciteiten hare werking maltkeljk Oplosbaar,ligtkristalliseerbaaren
w aren reeds lang bekend;dochmenwistniot,
dat daardoor zulk eene metaalbedekking k0n
verkregen w orden, totdat in 1837 professor
Jacobite Petersburg toevallig op den koperen

zonder m oeite teztliveren zotltlevert,hetwelk
zonder verdere bewerking vOor den toestel

kan aangewend worden, en eindeljk aan de
smeedbaarheid en aanmerkeljke digtheid van

cylinder van.een element van Daniëll eene den verkregen neêrslag.W èlvormtkoper0ok
dlkke koperlaag verkreeg,welke hj erk0n metsalpeterzuuren zotltzuurgemakkeljk0pafnemen zonder datzj harenzamenhang ver- losbare zouten,doch salpeterzuur koperoxyde
loor, terwjl hj Op haar aanrakingsvlak met is eensdeels te duur,terwjlanderdeelshet
den cylinder naauwkeurig al de oneftbnheden salpeterzuur,datbj de ontleding vrj wordt,
van dezen opmerkte.Z00 w exd de galvano- nadeelig w erkt op de vorming van den galplastiek ontdekt,welkethansOp ruime schaal vanoplastischen neêrslag.Eeneverbindingvan
wordt toegepast, daar zj als eene getrouwe koper met zoutzuur, het koperchloride, is
dienaresmetverwonderljkeJuistheidalles00- geheel en al ongesehikt, daar de electrische
piëert, wat m en haar aanbiedt, en met de ontleding zich daarbj enkelbj dekoperchlogrootste zorgvuldigheid de voorwerpen met rure bepaalt, dat in den vorm van een wit
eene laag van een Ofander m etaalbekleedt slib op de negatieve p001neêrslaat.Eene geen hethierdoorzulk een fraaivoorkomen ver- ringe verontreiniging valz kopervitriool door

leent, dat zelfs de kenner in twjfelstaat Of koyerchloride isreedsin staatom desierljkhj een Opgelegd Ot
'een massiet'stuk aan- held der verkregene a'fdrtlkken aanm erkeschouwt.De zaak is van zoo grootbelang, ljk te benadeelen,zoodatmen in de eerste
dat wj achtervolgens zullen handelen overde plaats zorgen m oet,dat de Oplossing,welke
galvanoplastiek zelve, - Overhet bedekken men gebruiken wilj vrj is van alle chloorder voorwerpen m eteene m in ot'meer dikke verbindingen, bjvoorbeeld van lteukenzout
laag vanm etaal,- overhetgalvanisch kleuren
der metalen,- en Over de eleetrotypie.Men
leze voorafhetartikel E leetvieiteit.
De scheikllndige Ontbinding,doorden eletttrischen stroom veroorzaakt, houdt zich aan

vaste regels.Genoemde stroom is zjnontstaan

enz. Van de overige koperzouten komt het

azjnzuur koper nog in aanmerking, echter
nietbj de eigenljkegalvanoplastischebewerking, m aar t0t andere oogmerken,w aarvan

wj laterzull
en spreken.
Tothet verltrjgell ettner goede uitkomstis

verschuldigd aan de eletttrische bew eging? noodig)datde gebezigde oplossing vankoperw elke door de seheikundige werking in den vitriool een bepaalden graad van coneentratie
electromotor Opgew ekt wordt. De m eestge- bezitte. Zj moetnagenoeg,maar nietgeheel

bruikeltjkeelectromotoren zjn dievan Daniëll, verzadigd wezen en zooveelmogeljk in denGrove, B'ansen en Rmee,en deze alle hebben zelfden toestand bljven. Men houdt ditniet

de eigenschap, dat ééne der m etalen platen
uit zink bestaat,betw elk in zwavelztluroplost.
Zonder die oplossing zou geen (qlec.trisehe
stroom w aargenom en worden. Svil men een
dezer elementen t0tgalvanoplastisehe Oogmerken aanw enden, zoo kall van hetverlangde
metaal slechts eene hoeveelheid neêrgeslagen
w orden, w elke met die van het opgeloste
zink overeenkomt, eone chemisoh aequivalente hoeveelheid.Naargelang van de sterkte

altgd in h0t oog, doch het is van belanq,
dat men in die oplossing een met kopervl-

triool gevuld zakje-ot'netje hange.Hierdoor

zorgt m0n, dat de vloeistof steeds zooveel

kopervitriool bevat als mogeljk is,en toch
verandert hare zamenstelling tjdens de bewerking. fmmers terwjl het koper aan de
negatieve p001neêrslaat,wordteenehiermede

Overeenkomstige hoeveelheid zwavelzuurvrjgeulaakt, zoodat de Oplossing allengs m eer

van hetelementzaldegalvanpylastischelaag- Zltl1*0Pl100mt)0fllllar VornAogel:,o1n koper-

vorm ing snellerOi'tragel'gesllhleden.Eellel0- vitriool op te lossen,in dezeltkte verhouding
m ent van Dan'
iëll w erkt veellangzamer dan at
beemt.Tot!
h is,zooalsuitdetlrvaringbljkt,
een van Ge(
)$'e,nlaar l)!j beide komt dt
alzoe- de aanwtlzigheid vall zwavelzutlr niet alleen
veelheid neêl'gps,lagen metaalOveretln met tle geon nadeel,nlaaref
allvoordeel,daarzjz00hoeveelheid opgeltlstziuk.Men kan eelltflr de w 0l llet gt?leidend vermtlgen dllr vloeistofa1s
kracht van den stroom en alzoozjne schei- de smeedbaarheid (?11 digtheid van den neêrkundige werkzaamheidvermeerderen,wanneer slag verhoogt, althans wanneer die hoemen eenige elementen t0t eene batterjver. veelheid zwavelzuur niette grootis,in welk
VII.
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geval men bruine strepen en vlekken op het
koper waarneemt.In den areometerbezitmen
een geschikt werktuig om den toestand der
vloeistof te onderzoeken. De ondervinding
heeft geleerd, dat men voor geen nadeelbehoeftte vreezen,zoolang de conc,
entratie 34O
B. niet te boven gaat.Alerkt men zulk eene
digtheid op,dan voege men er zoolangwater

groote schaal toegepast, wanneer men in

plaats van metalen matrjzen geene andere

van nietgeleidende zelfstandigheden had kun-

nen qebrliken.lliertoe behooren vooralwas,
stearlne,harsmengsels,gipsel1getah-pertsja;
elke van deze heeft bepaalde eigensehappen,
die in bepaalde gevallen haar den voorrang
geven. Een uitm untend mengselvan was en

bj totdat de areometervan Ba'
uméongeveer stearine bereidt men Op de volgendewjze:
24O aanwjst,terwjlmen zorg moetdragen, Men smelt was op een zatshtvuur en voegt
dat in het nieuw e m engsel,hetw elk betrek- erallengseenedel'
geljkehoeveelheidstearine
keljk minder zuur bevat en dusook weder bj,en roert daaronder 1/16gewigtsdeelkrjt
eene grootere hoeveelheid kopervitriool, de
overeenkom stige hoeveelheid zout zich zo0

Ot' loodwit; m en laat dit goed omgeroerde
mengsel koud worden en smelthetnogmaals,
spoedig mogeljk verdeele.KobellteMiinchen, waarna men het omroert totdat het begintte
die op het gebied der galvanoplastiek veel verst
jven.Hierdoor vereenipen zich gemelde
goeds aan het licht gebragt heeft, is van 3 zelfstandigheden zöö innlg, dat men den
m eening, dat men wat glauberzout ofzink- vorm dûor afkieten verkrjgen kan.Somtjds

hikt,
vitriool bj de koperoplossing moet voegen. isook zuiverwasbj uitnemendheidgesc,
Volgens hem doet een mengsel van 2 maat- bjvoorbeeld t0t het afdrukken van staalgradeelen eener verzadigde koperoplossing met vures, waarop wj later terugkomen.Zulke
één'maatdeeleener oplossing vankopervitriool vormen ntlkan men gemakkeljk vervaardiin eene verzadigde oplossing van glauberzout gen,hetzjinhun geheel,hetzjbjgedeelten,
of zinkvitriool goede diensten. Zulk eene
vloeistof kan m en gedurende eenige dagen

welke daarna vereenigd en alzoo in den toestelgebragtworden.Gips komt te pas,wangebruiken;zoodra zj niet langernaareisch neerhet origineel geenewarmte en0ok geene
w erkt, moet men eene nieuw e oplossing be- drukking verduren kan,alsmedevool'grootere
reiden, en de gebruikte w eder brtlikbaar voorw erpen, zo() als borstbeelden enz.,termaken door ze Op nieuw metkopervitriool wjl het ()ok goede afdrukken van munten,
te verzadigen. .
relièfsenz.levert.Men omringtdeze meteen
D eze verandering in het zamenstel der opstaanden rand en gietdehierdoorgevormde
vloeistof heeft slechts plaatsin somm ige ge- holte v0l met een brj van zeer fljn gips.
vallen. Bj het bespreken der toestellen zal Zeer Om slagtig is het vervaardigen van gal-

nameljk bljken,datmen op 2 verschillende vanoplastische standbeelden, daar zulks bj
wjzen werken kan.Bj deéénemethodever- gedeelten çeschieden moet. Het gips heeft
oorzaakt men den stroom in hetzelfde vat, voortsdeelgensehap,dathetmatrjzenlevert,
waar de neêrslag ontstaat,- en bj dean- die kleiner zjn dan deoorspronkeljke voor-

dere scheidt men den electromotor van het werpen, zoodat men daarin een middelbezit
vat, waarin de ontleding plaats heeft.Alleen tot vexkleining van deze. Daar het hard gebj de toepassing van eerstgenoemde methode w orden gips eene poreuse massa is,die m eis eene verandering der vloeistof volgens chanisch gebonden w aterbevat)moeten zulke

bovengemelde beschrijving Onvermjdeljk; matrjzen, voordat zj in den toestelgelegd
doch bj die der tweede bestaat de mogeljk- worden,eenebepaaldebewerkinqondergaan,
heid, om eene standvastige eoncentratie en daar anders de koperoplossing ln de poriën
zam enstelling te behouden, zoodatde mede- doordringen,luchtbelletjesvormen en hetontgedeeldemaatregelenvanvoorzigtigheidhierbj staan van een goeden afdruk verhinderen zou.
overbodig zjn.
Men verdrjftdusdoor eene warmtevan 60OC.
W anneerm en door m iddeldergalvanoplas- hetwater uit de matrgzen en dooptzedaarna
tiek afdrukken yerkrjgt van bepaalde voor- metde achterzjdeingesmoltenwasOfstearine,
werpen,dan zjn daarop allehoogten in diep- waardoor weldra de poriën der geheelemassa

ten en alle diepten in hooqten veranderd. Fevuld worden.Zoolang de vorm n0g week
W enscht men het voorWerp ln zjn natuur- ls,moetendewasdroypelsaandeoppervlakte
ljken toestand tezien,zoomoetmen erdus zorgvuldig m et vloelpapier w orden w eggeeerst een afdruk van m aken.Dit kan desge- nom en.

Eene tlitmuntende stof vool'matrjzen is
getah-pertsja.Om deze tezuiveren wordtzj
stof voor gebruiken.De eerste handelwjze herhaaldeljk bj een hoogen wanntegraad
ljks langs den weg der galvanoplastiek geschieden, en m en kan er ook deze ofgene

levert de naauwkeurigste afdrukken en is w eek gem aakt en tusschen cylinders geperst.

derhalvezeeraanteradenvoorfijnegravures. Heeft men alzoo eene geljksoortige massa
Verlangt men den afdruk eener medaille,dan van behoorljke digtheid verkregen,danwordt

omsluit men haar langs den rand met een zt
i t0t dunne plaatjes qeplet,waarin men,
geleidingsdraad, dien m en met w as bedekt, al
s men ze tegen izet llcht houdt,zelfsde
waarna m en haar in den toestelplaatst.Z00 kleipste korreltlesgemakkeljk Onderscheiden

verkrjgtmen twee omgekeerde afdrtlkken,- kan.Nadat deze weggenomen zjn,wordt de
en als men deze op dezelfie wjzebehandelt, getah-pertsja nogmaals door hitte geweekt
leveren zj twee naauwkeurige copieën der en t0t platen van de vereischte dikte vem
medaille, die men laneen kan soldéren.
werkt. Deze zjn vooralgeschikt t0thet opDe galvanoplastiek ware nooit op z0o

nemen van platte voorwerpen, zooals hout-

GALVANOPLASTIEK.

339

gravures enz. De getah-pertsla-plaat wordt neemt een stuk zwart zegellak, bedekt het
V0<W1Wmd, Wa2<112 m011 del1 Vorm Va11 h0t met eene dunne graphietlaag, verbindt het
origineel er indrtlkken kan.Is zj kotld ge- metden negatieven geleidingsdraad en brengt
w orden,dan neemt men diter af.
het in den toestel. ontstaat hier een zachtAldie stoflbn zjn nahetopnemenvan het roode neêrslag,die zieh snelnaaralle kanten
beeld hard, zoodat men op die wjze een verspreidt, dan is het gl'aphiet goed.om nu
veelvormig voorwerp, zooals een standbeeld, dematrjzen tebedekkenmetgraphietpoeder,
niet in een vorm kan brengen, die uit één vermengt men dit laatste m et een weinig
stuk bestaat. Z00 iets geltlkt evenwel zeer zuiver Açater t0teen dunnen bl'
j,en brengt
deze 0r OP dtlol-middelVall een zachthaxig
go
e
d
me
t
v
e
e
r
k
r
a
c
ht
i
q
e
v
o
r
me
n
,
we
l
ke
me
n
buigen en van het orlgineelals het ware af- penseel.Na het droogen wordtdeoppervlakte
trekken kan.Eene hiertoe geschikte zelfstan- meteen kortharig penseelzoolanggeborsteld,
digheid is dezelfde als de boekdrukkersvoor totdat zj een metaalglans vertoont. Een en

ander valtnog gemaltkeljker, wal
meermen
in plaats Valàwaterwi
jngoestgebruikt,wat
echter bj was- en harsmatrtjzen niet te pas
kom t, daar de spirittls btj deze eene oplosmatigde w armte gesmolten en metstroopvem sende werking heeft.
Zo0 komen wj t0tdegalval
zoplastischeopemengd. Om hiermede eene matrjs van een
standbeeld te maken,bestrjktmen ditlaat- ratie. Hierbj bedient men zich,zooals wj
hunne inktrollen bereiden. Zj bestaat uit4
deelen ljm en één deelstroop.Deljm wordt
vooraf in koud water gelegd,totdatzj behoorljk uitgedjd is, en daarna bj eenege-

ste met Olie en plaatst het in een met olie reeds aangemerkt hebben Van twee methobestreken vat van voldoende ruimte,waarna den. De eerste van deze is de yalî
:anoplastidit vat m et gemelde vloeibare m assa volge- sche neêrslag door middel eener dz
z/reltlpf
xtfk:
joten wordt.Isdezekotld.zoo kan men ze keten.M/ranneermen die van Daniëllgadeslaat,
ln haar geheeluithet vathalen,waarna men merkt men aanstonds op, datzjeen galvaze zooverwegsnjdt,datmenzegemakkeljk noplastische toestel is, want de koperen cyom buigen en van het standbeeld trekken kan. linder,welkebjditelementin kopervitriool
W are zj niet oplosbaar in water, zooz0u staat, wordt met eene koperlaag van toene-

men zeterstondt0tmatrjskunnengebruiken; mende dikte bedekt.Vervangt men dien cymen smelt echter zes deelen w as,3 deelen linderdooreene luatrjs,dan isdetoestelm

talk'en 4 deelen hars,en wanneer ditm eng- gereedheid en w erkt na hetsllliten derketen.
selbjna koud is,gietmen ze in deverkregen Het is echter van belang,Olu aan den toestel

matrjs,waardoor men een evenbeeld vanhet die gedaante te yeven,welke het meest in
standbeeld verkrjgt.Men brengt hetin den overeenstemming ls lnethet booogdedoel.De
toestel, totdat de kopeTlaag dik genoeg is meest gebrt
zikeljke is dezf
l: De koperoplos-

Om zonder gevaar van deuken behalldeld te
ktlnllell M70<d0l1, W aarna m 011 d0 Wasmtlssa,
dool' het geheel in warm w ater te dompelen
laat w egsmelten. Hierna bedekt men de k0peren bovenvlakte met w as Ot'vernis, en

sing wordt in een aarden, glazellOfhouten
bak gegoten.l-lierin hangt lzlelz aan een houten raam een kleineren) lnaar aan den eer-

brengt de matrjs Op nieuw in den toestel,
om haar aan de binnenzjdemeteene koperlaag tebedekken.Eindeljk woltlcheteerste
koperlaagje weggenomen. Zulk eene lnatrjs
kan dus slechts eenm aal gebruikt w orden.
Metde ljmlnatrtjskan men echter btjherhaling w as-afgietselsvervaardigen.
Daar elke matrjs,waarop hetmetaalmoet

gesloten is. Tlz dezen laatste giet m 0n verdtlnd zwavelzuur, waarin lnen vogrts eene
zinkplaat legt,aalz welk eone strook bladkoper is vastgesoldeertl.Deze wordt geheelm et
vernis bedeltt en tltlol'm iddel A'alzhetandere

sten geljkvormigen bak,ditlvanonderenmet
een vlies pergament ot'iets dorgeljks

tliteinde in verband gebragt met de matrjs,
die in den grootsten bak Juist olzder datvlies

is geplaatst. De eleetrische stroom gaat nu
neêrslaan, een geleidend ligchaam dient te van het zink dool-hetvlips naar hetkoper,
wezen,m oetm endeoppervlalttevan was,stea- ontbindt op zjn weg de metaaloplossing en

riue,getah-pertsla,gips ofharsmeteelzegeleidende oppervlakte voorzien,waartoe men bj
voorkeur ftjn Engelsc,
h graphiet van Bol-rowdale gebruikt. Slechtere joorten hebben geen
voldoend geleidend vermogen, zoodat zj bj

brengtlletkoper01)dematrjs. Een andere
vol'
m isdeze.Van f
ten vierhoekigen bak zjn
2 opstaande ztjdell lpvnger dan de 2 andere.
Een vierkant hotlten raaul?w at kleiner dan
die bak ,is aan 2 zi
:
jden lnett?en vlies gesloden geleidingsdraad de dikste laag vorm en. ten en wordt met 2 aan de ztjwanden van
Hetgraphietmoett0tpoedergewrevene1
Abj tlen bak vastgehechte haken zoo Opgehangen,
herhaling geslibd worden.Intusschen kan men dat llet vrj hierin zweeft.Deztlkleinere
slechte graphietsoortl,n verbeteren door ze in rlimte is bt
ostemd v001*hctzwavelzum'en het
e0n gesloten kroesa'
allgloeihitte blûottestel- zink,torwljlmenden laklnetool
'
1eoplûssing

len. Om de deugdeltjkhoitt van graphiet te van kopervitrioolvtplgiet.Aal t
levrj diklte
onderzoeken,m erke men Op,ofhet voldoen- zinkplaat zi
jll2 sterke nletalen haken vastgeden zamenhaug bezit:-w-aartof/ m en llettus- soldeertl)die zîcllzjwaartsOlnbuigenoverde
1 01l verbondt
m w orden m et
schen de vingers wrljft; vormt het hit,r!
nj pergfll1'10i-ttBra)1(10l'
-

klonters en kleefthtlt aan de vingers,dau is
het goed.Hetm oet voorts zilverkletlrig?lliet

2 dikke einden koptlrdraad,tlie aan de randen van del bak zjn vastgel
uaakt. De lua-

te hard en zeer fijn wezen.Aleer zekerheid trjzen worden 11u methare geleidingsdraden
geeft echter de galvanoplastisllhe proef:m en

zoodanig bûven die2koperendradtm geplaatst,
22*
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dat zi
j zich metharegeleidendeoppervlakte menten neemt. Nu moetmen n0g den tegentegenover hetpergament bevinden.Daal
.men stand in den Ontledingsbak geljk maken aan
aan beide zjden van den binnensten toestel den gezamenljken tegenstand dier 5elelnen-

zulk een koperdraad heeft kan ziellde electl'ische stroom van hetzink naar boide kanten bewegen. Nu is het alzoo onversclhillig,
Ot'men slechtsééne groote plaatofonderscheidene kleinere in den toestelgebragtheeft.In
laatstgem eld geval m oetm en slechts zorgen,

ten, hetgeen men tot stand brengt door de
beide platen op bopaalden afstand van elkander te plaatsen.Daar men voorts hetaantal
van 5 elementen naarbelieven vermeerderen
kan, heeft men door gemelde gegevens het

dat de gezamenljke Oppervlakte der kleine
matrjzenongeveer z00 grootisalsdeoppervlakte van het stuk zink.H iervoorm oetm en
ill e1k gevalwaken,- nameljk 00k in het
geval, datmen slechtséénematrjsmeteen
neêrs
an
gd
be
edema
kke
l.an
Iso
dn
ets
zta
ink
aat/1*00dla
trnjswid
anplaa
n hare

rO1 vervult in de galvanoplastiek,is het van
belang de grootte te bepalen van den tegenstand van elk element,waarmedem en w erkt,
hetgeen door middelvan eene tangentenbgus-

werk in zjnemagt.
Daar wj opmerkten? dat de tegenstand,
dien de stroom ondervlndt,eenebelangrjke

ter
sole gemakkeljk geschieden kan. Hiertoe
randen dikke ophoopingen van metaal,- is neem t men eenige honderden Ned.ellen k0daarentegen de matrjs grooter dan dezink- perdraad van ééne Ned.streep in doorsnede.
plaat, dan wordt de koperlaag op die plaat- Volgens eene algemeene Overeenkomst wordt
sen,welke zich tegenover hetzink bevindent de teyenstand,doorééne Ned.elkoperdraad
veeldikker dan elders.
van dle dikte geboden,alseenheid van tegenZulk een toestel heeft de volgende nadee- stand beschollwd; zegt men dus: De tegenlen:De oplossing van kopervitrioolverandert stand van een geleidingsdraad is 50,dan begestadig, en zoekt men haar 00k door kris- doelt men daarmede, dat hj 50-maal z00
tallen van kopervitriool in een verzadigden groot is als de tegenstand van ééne Ned.el
toestand te houden) z00 neemttoch de hoe- koperdraad van 1 Ned. streep in doorsnede.
veelheid zwavelzuur onophoudeljk toe,daar Zulk koperdraad noemt men normaaldraad.
een P0<0uS0 wand den overgang van zouten Heeft men dikkel'ofdunner koperdraad,zoo
niet volkom en verhinderen kan. Z0o Nvordt moet m en de meerdere of m indere dikte t0t
de koperoplossing alleng's bezwangerd met die van den normaaldraad herleiden.M et bezinkvitriool, dat wel is w aar niet nadeelig trekking t0t die dtaden is de wetvastgesteld,
w erkt, maar 00k dan alleen voordeel ver- datde tegenstand van elken geleiderin omgeschaft, wanneel'hetin eenebepaaldeverhou- keerde verhouding staat*tot de dikte en in
ding methet koper is vermengd.
regte reden t0t de lengte.Noemt men Jden
Eene andere galvanoplastische methode is tegenstand, l de lengte en d de doorsnede
die meteen afzonderln
jken olfld#ïzw.
sllk.Deze van een geleidingsdraad, dan is die wetbeis d00r Jaeobi en M ason uitgevonden.Men
l
alzoo l of
heefl hier 2 afzonderljketoestellen,één ter sloten in de formule t= d
verwekking van den eleetrisehen stroom ,en

één, waarin deze zjn werk verrigt.Eerstge- lengte= f#.Bj ronde draden isd (dedoornoemde kan uit één of meex elementen be- snede)= 1
/4zf'm2(waarm demiddelljnaanstaan, en laatstgenzelde is voor de koperop- duidt),waardoor bovengestelde formuleveran-

lossing bestemd. Deze m oet voorzien w ezen derti
n l= 1/4Jr: m2. Heeft men nu door
van een toestel,om den stroom doorde vloei- m eting gevonden, dat het koperdraad,w aarstofte leiden.Btjkleine proeven isdoorgaans m ede men den tegenstand van den electroeen element van Damiëllvoldoende.O0k hier meter bepalen wil, = 1,3 Ned. streep is,
neme m en w eder in acht,datde oppervlakte dan vi
ndtmen voordezen draad l= 1/4fzf'
van het zink in het galvanisch elem entonge- (1,
3)S= 1/4/z:1,69.Daar echter de lengte
veer zo0 groot moet zjn als die dermatrj- van den normaaldraad,die denzelfden tegenzen, terwjl de stroom eene voldoende span- stand biedt als de zoo even gevondene lengte
ning moet hebben, om zonder groot verlies van den ni
et-normalen draad, = 1
/4 fzf'*
1
door de vloeistof van den ontledingsbak te (wantbjdezen draadism = 1)is,zoobljkt
kunnen stroomen.o0k vergetemen niet(zie hieruit, dat men in plaats van elke Ned.el
lnleetriciteitj dathet bedray van den tegen- normaaldraad 1,69 .Ned.elvan den niet-norstand:diendestroom ondervlndt,afhankeljk malen draad gebrtliken moet.Hieruit volgt,
is van de grootte derplaten (zoodat hette dat men de lengte van een meter van den

geringer is naarmate deze grooter zjn),cn niet-normalen draad verkrjgt, wanneer men
van den onderlingen afstand (zoodat hette zjne doorsnede in millimeters in het kwagrooter is,naarmate zj verdervan elkander draatneemt.
Om den tegenstand te meten,plaatst men
verwjderd zjn). Wil men bjvoorbeeld een
afdruk maken van eene plaat, w elke eene
oppervlakte heeft van 10 En palm en heeft
m en eene reeksvan elem enten,van w elke de
zinkcylinders elk eene oppervlakte hebben
van 2 ID palm , zoo m oet m en in de eerste

tusschen de polen van hetelement eene tangentenbûussole en brengt deze daarmede in
verband dogr middelvan een lang eind koperdraad. Die boussole mget zöö gesteld w ezen,
dat de noordpool van de Inagneetnaald het

plaatszorqen,datdegezamenljkeoppervlakte nulpunt aanwjst. Na het sluiten van den
van het zlnk in de elementen desgeljks 10 stroom wjkt de naald at'
, en men teekent
L palm bedraagt, waartoe men dus 5 ele- hetbedrag derafwjking 0p.Isditgeschied,
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da: opentmen deketen,voegt er eenegroote van de Oppèrvlakte der plaat,waarvan men
hoeveelheid normaaldraad tussohen en neemt een afdruk verlangt, in En Ned.strepen uitnogmaals de afwjking waar,die nu ltlciner drllltt? en dan htpt.alzog verkregen restllzalwezen.Uit deze beide waar
.nemingen l
tan taatin hetojfer,datdelltegenstandderketen
men terstond den tegenstand van den eleptro- aanwt
jst. Het quotiënt bevat dan in meters
den ouderlingen afstand der electroden.Deze
G#/ '
rf! '-- J,/ f'/
meter volgens de formule .R = .- ,- -- ,,.-- llerekening isjuist,wanneermen werktmetéén
elementqhetOnderlingverbilldenvaneenigeeleberekenen,waarin R dengezochtentegenstand menten wjzigtdentegenstandnaarvastewetvan denelectrom otor,e'dentegenstandvanden ten.Hierbj komt Ook nog in aanmerking of
eersten korten en r''dienvandentweetlen,lan- men z/a t0t eene kolom , dan wel t0t eene

gerennormaaldraadbeteekent,terwjlc'ena'de battorj vereenigt.In heteerste gevalneemt
tangenten zjn van deafwjkingshpelten,welke de tegenstand t()o in dezelfde verhouding als

m etdîedradeneenvooreenovereenkomen.M en het aantal elem enten,en in hettw eede geval
kan deze tangenten vinden in de trigonometri- heeft het Omgekeerde plaats. Verbindt men

schetatbls.Indienmen bjvoorbeeld1,75Ned.el eindeljkverschillendebatterjentOteenekoltlm)
en daarna 70,45 Ned.elnormaaldraadgebrtlikt dan moet m 0n reltening hotlden milt beide
heeft, dan is r'= 1,75 en v''= 70,45.A1s wetten.

nu de afwjking deeerste maal33030'en de

Dezewenken zullenvoldoende zjn om aan

tweede maal 80 bedraagt, dan vindt men in te dtliden, h0e men op de zuinigste wjze
do trigonom etrische tatbls voor a'de w aarde werken kan. W ie er zich niet om bekreunt,
van 0,7133 en voor a''' die van 0,1405,z00- zal ook zjn doel in degalvanoplastiek wel
datmen komt t0tde volgendevergeljking: bereiken)doch doorgaans metOnnoodige verkw isting van ingrediënten.
0,1045 X 70,45- 0,7133 X 1,75
De vraag,welke van de bekende galvaniR=
0
-= Onge1405
,7133- 0,
stthe elem enten hetm eest gesehikt is vof)r de

veer 15. Hieruit bltjkt, dat in hetgegeven galvanoplastiek, kan niet onvoorwaardeljk
geval de gezamenljke tegenstand van den w orden beantw oord, e1k van deze heet't
eleetromotor 15-maalzoo grootis als die van zt
jne vO0r-en nadeelen.Datvan Daniëllwerkt
ééne Ned.elnormaaldraad.
zeer geljkmatig en verschoont ons van kwaHeeftmen voor elk elem ent,w aarm edemen ltjkriekende dampen,doeh de stroom ,die er
w erltzaam is, den tegenstand bepaald, dan in ontstaat,isvrj zwak.Daarentegen levert
valthetnietmoejeljk,t
lentoestelteregelen. llet elem ent van Grore ot'van Bnnsen een
Imm ers de tegenstand eenerverzadigdeoplos- sterkeren stroom,terwiilet
ahterhetsalpeterigsing van kopervitrioolisbekend.l'
lj bedraagt znt
lr gas, dat zitlh daarbj ontwikkelt,sthavoor eene ltolom vloeistot'm eteenedoorsnede delt
jk is vool*de gezondheid en of
lk voorhet
van een E1 Ned. streep en eene lengte van metaal dttr toestellen.Bj voorkeurgebruikt

ééne Ned.elongeveer17000000.Volgens den m en het element van Smee, hetw elk zif!h
reeds vermelden regelis detegenstand in den werkeljk door goede eigensehappen onderontledingsbak even zoo groot als die van het scheidt.llet is nameltjk vrj van nadeelige
electrolnotorisch element. Zooals wti gezien llitwasemingen en geetteenvrjsterlten stroom.
hebben,neemtdetegenstandt0einomgekeerde Daarenboven ishierbj hetgebruik vanaarden
verhouding van dtl onderlinge afstanden der bakken onnoodig,daar men metslechts éêne
eleetroden, terwjll ztj atheemt in de vexhou- vloeistof (zwavelzuur) werkt. Gebruikt men
ding der oppervlakten van laatstgenoemden. krachtiger elementt
m (dievan GroveofBnnsen),
Avanneer nu de plaat,waarvan m en een af- dan is een kleiner aantal bekers voldoende,
druk verlangt, eene Oppervlakte heeft van om eene bepaalde sterkto van stroûm te ver1, 4 (D Ned.palm of14000 C) Ned.streep, krjgen, dan bj het bezigen van die van

stellen wj de vraag:Op welken afstand moet
m en in de ltopei'oplossing die plaat tegenover
de positieve electrode (van dezelfde grootte)
stellen, om t0t hettegenstandcjfer 15 te ge-

Daniëll ()t'Smee. Daarbj verbruiktmen der-

halve oene kleinere hoeveelheid zink,- hoewelditvoordeelgrootendeelsdoorhetverbruik
van salpeterzuur wordtopgew ogen.
raken? Eene koperoplossing m et eene doorDe ontledingsbak w ordt ntl zö(5 ingerigt,

snede van 1 (
D Ned.streep bj eenelengte datover zjjne geheele lengte langsde bovenvan 1Ned.elheefteentegenstandvan17000000,
en dus eene evenzoo lange kololm m et eene
doorsnede van 14000 (E)Ned.streepeentegen17000000
stand van 14000- =z ongeveer 1214. De

randen 2 blanke,dikke koperdraden loopen,
wier afstand mtm verminderen en vermeerderen ltan. Een dezer draden w ordt met de
negatieve en de ander metde positieve po0l
der kolom verbonden.Aan den eersten bevestigt men hct modôl,metde geleidendeopper-

tegenstand m oet echter 15 w ezen,weshalve
men de platen niet Op een afstand van êéne
N
15
ed. el, maar van 1214 Ned.elOf 1,2 Ned.

vlaktenaarden anderen draadgewend,terwjl

streep van elltanderdientteplaatsen.Hieraan
Ontleent men den practistsheu regel:D eelhet

deze laatstedient tOtaanhechtingderpositieve
electrode.Het versehaftgrflpt vooxdeel,wanneer men hiertoe eene dikke koperen plaat

neemt,wantterwtilt
le stroom doordezeplaat
in de vloeistoftreedt?scheidthj aan deoppervlakte van het koper zuurstofen zwavel-

an dievan lletm odèlgeeft
getal17000000 door het ci
jfer,dat de grootte ztlur koper afen a'

342

GALVANOPLASTIEK.

hj koper.Daardoorwordthet metaalvan de natron in 10 deelen gedestilleerd water,plaataangetastenzjlevertzwavelzuurkoper, en eene tweede van 2 deelen Balpeterzuur,
zoodat de plaat in de vloeistof oplost en wel één deelzwavelzuur,2 deelen water en eene
in die hoeveelheid, a1s deze afgeeftaan het geringe hoeveelheid zot
ltzuur.Zilveren Of k0modèl,zoodatOpdezewjzedekoperoplossing peren voorwerpen w orden gedurende eenige
denzelfden graad van concentratie behoudt.
mintlten in die l00g gekookt,daarna m eteene
Het afnemen van platte voorwerpen levert tang er uitgenomen, door m iddel van een

niet veel zwarigheid Op;moejeljkerishet, borstel met uiterst fl
jlz zeezand geschuurd,

ralvanoplastischeafdrt
lkken teverkrjgenvan daarna in gedestilleerd w ater afgew asschen,
n eindeljk in hetzure mengselgedompeld,
llgchamenmetqebogeneoppervlakten.Immers e
in dit qeval zjn sommige plekken van het daarna nogmaals metgedestilleerd waterafgemodèldlgterbj dekoperen plaatdan andere, spoeld)geborsteld en wederom in gedestilleerd
zoodat het neêrslaan van hetmetaalniet Op

watergewasschen.Vervolgens kan men ze in

geljkmatigewjzeplaatsheeft,maarhetdigtst
bj de plaat demeestediktevan metaal0plevert.M en komt hieraan te gemoetdoor aan
dekoperen plaatderelectrodebj benadering
een dergeljken vorm tegeven.Zjn erholten

dentoestelbrengen.Bjjzerenenstalen voorwerpenvermjdtmendeindompolinginbjtend
l0Og en bepaalt men zich t0t eene zuivering
doormiddelvanzuur.Daarjzerechterhierin

Oplost, is het beter zulk een voorwerp met
in hetmodèl,z0o moetmendaarinkoperdxaad de negatieve p00leener galvanische keten te
van voldoende diktebrengen,zonderdatzulke verbinden, eene platinaplaat aan de positieve
l te hechten en ze daarna te zamen in
draadergensmetdeopyervlaktevanhetmodèl p00
in aanraking komt.D1t geschiedt vooralbj het zuur tedompelen;dan zalenkeldeoxydeeene galvanoplastische nabootsing van stand- laag Oplossenen hetmetaalnngedeerdbljven,
beelden; men vult hier de geheele inwendige wanneernameljk deintlompeling niettelang
holte meteenekoperoplossing en hangtdaarin duurt.Hierop moet dan een zorgvuldig afborvervolgenseen dikkenkoperen cylinder,w elke stelen en afspoelen volgen.
verbonden ismet de poBitieve pool.Van dien
Om ztllk eenebedekking teverkrjgen,becylinder strekken zich koperdraden uit naar dient men zich van doelmatige Oplossingen
de inw endige holten der arm en,beenen enz. der metalen, welke t0t bedekking bestemd

Door zulk eenq inrigting zal men een vrj zjn.Devogrwerpen mûeten steedsverbonden
geljkmatigen neerslag kunnen verkrjgen.
worden met de negatieve p00l,terwjlmen
Z00 komen wj in detweedeplaatst0thet aan de positieve eene plaat vasthecht van

bedekken van onedele metalen eldf edele.Dit zoodanig metaal, a1s t0t bedekking dienen
geschiedt met zilver,goud Ot'platina en geeft moet.De plaatmoet zich bevinden tegenover
aan de voorwerpen hetvoorkomen,alsofzj het voorwerp, dat men bedekken wil.Heeft
bestonden uit massief edelmetaal.De eerste ditlaatste eene aanmerkeljkeuitgebreidheid,
proeven van dien aard werden in 1841 door zoo kan men gemelde plaat nu en dan verElkington en Ruoltz voorgelegd aan de Aca- schtliven,zoodatzj zich achtervolgenstegen-

dêmie tePar/senweldrainEngeland,Duitsch- over alle punten der oppervlaktevan hetvoor-

land en elders herhaald, waarna de nieuwe
m ethode van verzilveren en vergulden spoedig
alle andere verdrong. Imm ers de bew erking

w erp bevindt.Tn sommige gevallen gebruikt
m en in plaats van die plaat een platina-draad

of een platina-plaatje.Beide methoden Onderis zeer gemakkeljk en de toestelhoogst een- scheiden zich daardoor,datin heteerste gevoudig, terwjlmen hetgeheelin zjne magt val de cencentratie der vlûeistof standvastig
heeft, de bekleeding dik of dun, licht Of bljft, terwjl zj in het tweede vermindert,
donker,glinsterend ofmattem aken.D ehoe- zoodat de vloeistoftelkens door eene andere
veelheid grondstof,dieerbjverbruiktwordt, moetvervangenworden.Men kanhierbjelken
is niet gyoot, en het w erk zelf doorgaans electromotor gebruiken, die geschikt is voor
onschadeljk voor degezondheld, hetgeen de galvanoplastiek)maarnaar gelangdersnelniet verzekerd kan worden van de oude m e- heid, waarmede men werken wil, gebruikt

thode van vergulden (in het vuur),waarbj
kwik gebezigd wordt.Eindeljk verkrjgtmen
doordegalvanoplastiek eenezeergeljkmatige
bedekking.
Men moet hierbj zorgen, dathet metaal

men één Of meer elementen,Ja,voor groote
voorwerpen w el eens eene kolom van 6 Of
meer paren.Men kan zich nietalleen bedienen
van galvanische bekers,maarook vanelectro-

magnetische(rotatie-)toestellen,diehetgroote
voordeeloplevel'
en,datzj geen zink ofzuur
vereischen)maarslechtseeneomdraajing.0Ok
die opyervlakte reinigen door ze te schuren hierbj moethetvoorwerp,datmenbedekken
met ;Jn zand of glaspapier en ze daarna te w il, vastgehecht worden aan de negatieve
poljsten met puimsteenpoeder,waarbj men p001.
vermjden moetzemetdehandaanteraken, Bepalen wj 0nsin deeersteplaatsbj het
daardegeringstemededeelingvanzweetleeljke reryulden.De hiertoebenoodigdevloeistofkan
plekken geeft.Zulk eene reiniging kan echter men Op verschillende wjzen bereiden. Eerst
alleen plaatsgrgpenbjvoorwerpen metplatte deed m en zulks metgoelbloedloogzout.Vo1oppervlakten, bj andere moet men ztjne gensI'ehlinylostmenzuivergoudOpinkoningstoevlugt nemen t0t hetopkoken m etalkalise,h water en verdampt deze oplossing bj eene
ofzuurl00p.Hicrtoebereidtmen eeneoplos- matigewarmtezoolang)totdatzjeenedonlkersing van eén deel bjtende kali of bjtend bruinekletlrheeft.Hetchloorgoud)opdezewjze
zich aan de Oppervlakte van het voorwerp
duurzaam kan vasthechten.Hiertoe moetmen
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verkregentlostmen op in waterengiethetbj
eene oplossing van 8 Ned.lo0d bloedloogzotlt
en i1,/c Ned.0nsgedestilleerd water-Hierbj
ontstaateenblaauweneêrslag,dien men,nadat
d0 vloeistof eenigl
an tjd gekookt heett, gemakkeljk a1sbezinkselverwjderen kan.De

men metalen of metaalm engsels, welke door
deze vloeistof aangetast worden, dan moet
men er eone zoo groott
l hoeveelheid dubbel
koglzutlrnatronaantflevoegen,dateengedeelte

van dit laatste onopgelost bli
jft.

Beter n0g dan getllbloedloogzout is veelal
Overige heldere vloeistofis dau geschiltt,om cyankalium (ziealdaar),btjwelksaanwending
zilver,geel koper,brons:nieuw zilver,staal mont wegens zjne vergiftigeeigenschappen,
en jzerte vergulden.Vooralechterlevertzj zoer voorzigtig m oet wezen.Volgens Bralnnn
een fraaiverguldselop zilver.Eeneschadeljke lost m en het goud op in eene voldoende hoeeigenschap dervloeistofisdeze,datzich Onder veelheid koningswater.lsdatm etaalm etzilver
het vergulden aan de positieve p0olblaauwe vermengd,zoo scheidtzich hierbj een witte
wolken van Berljnsch blaatlw afscheiden, neêrslag van chloorzilver af,dien men door
zoodat het mengsel na verloop van eenigen afgieten verwjdert. Daarng voegtmen er op

tjd troebelwordt.Daarom ishetnoodig,om 10 deelengoll(13 deelenkeukenzot
ltbj,dampt
het telkens te ltlaren,dewjlandersdever- hctmengseluite1AsmolthetOverbljvendebj
gulding vlekken z0u bekom en.VolgensGvtiyer

eene gematigde warmte, w aardgor m en de

kan met
z hetOntstaan van Berlt
jnsch blaauw
verhoeden dool
-bj devloeistofzooveelbtjtende
kalitevoegen,datdeaanvankeljk gevormde
blaatlwe neêrslag wederom verdwjnt.Daarna
voegtmen er zoolang zwavelzuur bj totdat

laatste sporen van vxtjztlurverwjderen kan.
Na hetafkoelen lostmen degesmoltenemassa

in waterop en voegterammoniak bj,waar-

door knalgoud ontstaat. Dit w ordt op een
fllter gebragt en zoolang uitgewassehen,totde vloeistof zuur reageert, w aarna m en m et dat het water smakeloos wegloopt.Dan laat

haarwerken kan totdatzjalhaargotldheett men het,terwijl hetn0g vochtigis(wegens
afgegeven. W ôl worden de voorwerpt
an bj ztjlze OntploFende eigtl
nschap in (
lroogen toehet volgen van deze methode m et een bruin stand),ineenevoldoendehonveelheidcyankawaas bedekt,dooh men kalzditwegwasstthen litlm Oplossenenverduntdeoplossing m etgedem et zw avelzuur.
Eene andere m ethode, stilleerdwater,tenbl
ldragevan61Ned.l0odOp

waarbjbloedloogzouttepaskomt,isaangewe- elk 100(
1gûud.Eiudeljkkooktmendevloeistof,
zen doorl rianten Elsner.Meu lost2ducaten tprwjlmen hetdporverdampingverwjderde
op in koningswater en laathetvochtverdam - w ater gestadig aauvlllt? totdat alle reuk van
pen totdat het bjna verdwenen is? waarna amm oniak verdwenen is1waarnam en er nogmen het Overbljvende oplostin zuivel'water, maalsop elk ltlodgotld 1)4loodwaterbjvoegt.
er l/lgdeNed.yondgebrandemagnesiabjvoegt Deze handelwjze is nog al omslagtig, en
en t
lat alles ln eone porseleinen schaalver- hûew el ha'ro uitkflmst als zeer gtm stig w ortlt
warmt.Hierbj scheidtzieh een lichtgeleneêr- voorgesteld, maakt men f?r zelden gebruik
slag af,bestaande uitgoudoxyde enmagnesia. van.

Eenvoudigerisde volgende:Xenlaat

Delaatsteverwjdertmendool'hetgeelepoëder een ducaat dun tlitpletten, brengt hem aan
m etverdlllzd zuiversalpeterzuurteverwarmen, '
tgloejen om alle vettigheid te verwjderen

waarbj een qeelbruin poedervan goudoxyde en lost hem op in 'koningswater, dat uit 3

achterbljft.Dltwordtdooriltratieeruitver- gew igtsdeelen zoutzllur en 2 gewigtsdeelen
kregen, zorgvtlldig m et gedestilleerd water

salpeterztlur bestaat. Dit geschiedt in eene

gewasschen en meteen mengselvan 1/gNed. retort bj eenezachtewarmte.Dan gietmen

pond geel bloedloogzout en 15 Ned.wigtjes
bjtende kali en eene voldoende hoeveelheid
water gedurende 5 milzuten gekookt.Hierbj
vormtzich wederom efln roestbruine neêrslag,
die uit jzeroxyde bestaat en uit de vloeistof
verwtjderd wordt; de heldere oplossing is

degoudgele,helderevloeistofafvanhetchloorzilver, dat welligt op (len bodem der retort

is gezonken,verdampt haar t0t zj de dikte

van stroop en eene bruine kleur heeftverltregen? en verdunt ze daarna m et gedestilleerd
water. Hierna lost men ('yankalitlm op in
gedestilleerd water, filtreert (le vlopistof en

daarna de vloeistof,waarmede men vtlrgtllden
kan. Speneer stelt voor,Om het goud in bro- giet ze in kleine gedeelten bj de goudoplosmium op te lossen.Een deel bromitlm ,een sing.Hierdoor wordt h0tvoohtaanvankeljk
deelalkohf
ll,2 deelen azjnzutlren 4deelen troebel, maar alleng's helderder naarmate

water worden vermengd; hierbtj voegt men men er moercyankalium bjvoegt,en is eineenige droppels zwavelzuur en daaxna zeer deljk volkomen helt
ler.Zoodra men zulks
dtln goudblad,hetwelk men in verband brengt Opmm-kt,houdtnl(
)n Op met hetbi
jgieten van
m et de positievepooletlnergalvanische keten. ctyankalium , kookt het eenige m intlten, en
Een ander stuk gotld llechtm en aan denega- flltreort en verdunt het metzfloveelgtldestiltieve pool en wordt tegenover hetbladgoud leertlw ater,datde ganstthe hoeveelheid 1 of

in de bromiumhoudendo vloeistofg'
edomqeld. 2 Ned.kan betll'aagt.Bj (leze handelwjze
W anneer al llet bladgoud aan de positleve
poolopgelostis,neemt men t1eproef?ofmen

Ontstaat eenf) dubbelverbinding van goud en

kalium (cyangoud cyankalillm),welkeinwater

er ()ok nO4 meer in l
tan oplossen:(t
n isdit zeer (lplosbaar en vool'htèt verglllden bljz()nnietgeva,l,'zfltlltau mtan de vloeistofbftzigelz dcr gestthikt is.Tnttlssehttn verkrjgt 1
?1t)11(leom te vergulden.O1tl eëlze dikke gotldbeltlee- zelttle uitkom stlangseelzw eg,(lie gemakkeding te verkrjgën,nloetnleTlbj (
1t
)brol
uitlln- ltiker en veiliger is,wanuotl
r men gepltlt en
goudoplossing pp éélz dtlel broluitlulgoud 2 gezuiverd gotld vcrbilldtmot(1eposititlvt)pool
deelen azjuzure anlnzonia.voegen. Behandelt eener galvanische kilten eu daarna ill eene
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oplossing van cyankalium dompelt. Aan de was, 2 deelen groenspaan, 2 deelen kopernegatieve p00lhecht men eene plaatvan zink vitriool, 2 deelen aluin en 2 deelen Arme'niofjzerenplaatsthetteytnoverhetgoudblad schen bolus. Na het verguld voorwerp voorin de qankali
umoplosslng. De electrische zigtig tehebben verwarmd,btlstrjktmen het
stroom , d1e nu van de goud- naar de zink- met was, verhit het op nieuw en dompelt
electrode gaat, veroorzaakt de oplossing van daarnaeen en andf'rin terpentjnolie.Daarna
eerstgenoemde. Na eenigen tjd slaat Op de reinigt m en de oppervlakte door ze zorgvulzinkplaat qoud neder,en dit iseen teeken, dig te borstelen.Hierdoorscheidt zich Op het
datde vloelstofmetgoud verzadigd is,zoodat goud eene dunne laag koper af, welke de
men ze alsdan terstond kan gebruiken. De oorzaak is van de roode kleur. Zulke met

vloeidofdienthierbj een warmtegraad tebe- was behandeldevoorwerpen kunnen goed4ehouden van 40- 500C.00k vergete menniet, poljstworden,zonderdathetverguldselhler
dathet in hetgoud aanwezig koper of zilver ofdaar loslaat.

desgeljksopgelostwordt,weshalve men zuiver goud zaoet gebruiken 0:a eene volkomen
zuivere goudoplossing te bekomen.

Zorgvuldig gezuiverde en gepoljste s.
rotlz'
-

werpen hebben na de vergulding, wanneer
deze niet te snel geschiedt,zulk een leven-

De voorwerpent die men vergulden Ril, digen glans,dathetpoljsten meestal0nn00làat men zoolang in den toestelbljven,tot- dig is. om een voorwerp met mat goud te
dat degoudbedekking devereischtedikteheeft. bedekken,m oetmen ervoorafeenelaagkoper

Het is nietkwaad,van tjd t0ttjd hetver- opleggen.Hetkoperbezitnameljk deeigenloop in oogenschouw te nemen en de opper- schap, dat het bj eenebeyaaldesterktevan
vlakte dier voorw erpen met een borstel en den stroom eene fjnkorrellge laag vormten
met gedestilleerd water te reinigen.Zjn zj na het vergulden een matten glansgeeft aan
van zilver, koper of argentaan,zoo ltunnen het goud.M en volgt echter ook andere hanzj terstondverguld worden,- maarzjn zj delwjzen. Selmi doet chloorgoud neêrslaan
van jzer, zink of 100d, zoo dient men ze metbjtenden ammoniak en losthetOp door
vooraf met eene dunne laag koper te bedek- het te koken in eeneoplojsing van geelbloedken. M en houdt den toestel warm door den loogzout.D e voorwerpen.die m en vergulden

bak,waarin zich de goudoplossinj'bevindt, wil, worden bj een zeer zwaltken stroom
in een waterbad te plaatsen.Om zlch van de

15 of 16 uur in die vloeistofgehouden.De

dikte dergoudlaag tevergewissen,weegtmen stroom moet zoo zwak zljn, dat zich'eerst

de voorwerpen vO'ôren na deOyeratie.

na verloop van 15 minuten eene dunne goud-

De kleur van hetverguldsellsafhankeljk laag op hetvoorwerpvertoont.Aanvankeljk

van de kracht van den electrischen stroom , vertoont ook dit vergllldsel een levendigen
maarmen kan ze 0ok wjzigendoorsommige glans,m aar w ordtlater mat.Hetfraaist kan
zelfstandigheden aan hetgoudbad t0e te voe- men Op die wjze tin vergulden,- voorts
gen.Bj een sterken stroom wordtdegoud- brons,nieuw-zilver,koper,messing en zilver.
bedekking donker en eindeljk bruin!en in OOk met de Oplossing,door Brianlen Elsner
ditgeval kan zj er door eenige wrjvlng van voorgeschreven, kan men een m atverguldsel

verwjderd worden.Bj zeerzwakkestroomen bekomen4hierbj moetdestroom desgeljkszeer
daarentegen wordt het goud bleekgeel. Om
dus den stroom te regelen,gebruike meneen
grooterofkleineraantalgalvanischeelem enten;
doch die regeling kan 0ok geschieden door
de goudplaat,die men a1spositieve eledrode
gebruikt,digtert0thette vergulden voorw erp

te doen naderen ofze er meer van te verwtJ
'deren. In dit laatste geval wordt de stroom

zwakker.Bj eenigeoefening zietmenalspoe-

dig aan de hoeveelheid waterstoftdie zieh aan
de oppervlakte van hetvoorwerp ontwikkelt,
welke de sterkte is van den stroom.Is die

zw ak w ezen, zoodat een klein elem ent van
Daniëll reeds voldoende is,doch het verloop
duurt een etmaal.D aarna wordthetvoorwerp
in warm gedestilleerd waterafgew asschen en

dan in deluchtgedroogd.Volgens Cl
tristoye,
die op dit gebied, vooral door ztjn zilver,
een algem een bekenden naam heeft verw orven,lostmen 31 Ned.wigt
lesgoudinkoningswater op,laat die oplossilng verdamqen,en
voegt er 1960 Ned. wigtjes cyankallum in
eeneoplossingvan 25OB.en 848Ned.wigtjes
bjtende kali in eenedergeljke oplossing bj.

gasontwikkeling a'
anzienljk, dan moet de Daarna kooktmen het mengselondertoevoekracht va'n den stroom op eene ()t'andere ging van water gedurende 2 uur,en alsdan
wjze verminderd worden. Bj eene middel- moet de oplossing eene digtheid hebben van
m atige gasontw ikkeling vertoontzie'
b degoud- 35OB.Daarenboven lostmen 150Ned.wigtjes
bedekking metongem eenen gloed;eerstheefl goud in koningswater op,laathet vocht ver-

zj wel eene bruine tint, maardoorhetp0ljsten erlangtzj deechtegoudkleur.A1stoevoegselbj degoudoplossing bezigtmendoorgaans koper en zilver.E1k van deze metalen
wordt op dergeljke wjze als het goud in

dampentvoegter 9000 Ned.wigtlesdubbel
koolzure kall en 30 Ned. wigtjes water bj

en brengt het aan het koken. Nu worden
beide vloeistoFelz verm engd, en hetbad van
. 30 t
0t35OC.verwarmd.Hierdoor ontstaateen
cyankalium opgelost. Het koper geeft een mat verguldsel.M en kan ook matgoud ve1
roodachtig, het zilver een groenachtig ver- krjgen zondervoorafkaandelaag koper,wanguldsel.Ook door eene laterebehandeling met neer men 31 wigtl
es knalyoud in vochtigen
eene soort van w as kan men aan de bedek- toest
and en 250 Me
d.wigtlescyankalit
lm in
king eene roode kleur geven. M en bereidt 1 Ned.kan wat
e
r
o
p
l
o
s
t
,
e
r
4'
/
z
Ne
d
.kan
dit wasdoor zamensmelting van 8 deelen geel eener Oplossing van bloedloogzoutvan 30OB.
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toevoegt en een en ander een half uurlaat
koken. 00k door het zoogenaamde kleuren
kan men een mat verguldsel voortbrengen.
Men dompelt de v00lwerpen, nadat ze ver-

men langer,dan verkrjgtmen eenevrjeFene

deelen salpeter, 25 deelen aluin en 25 dpelen

voorwerp hierdoor glanzig geworden, dan

oppervlakte m ethoogten en laagten,daaralle
korrels elkander aanraken. Na het droogcn

behandelt men hetvoorwerpmeteen sttlven
guld zjn,in een gesmolten mengselvan 40 borstel, Om de korrels uitte dunnen.ls het

keukenzout,- eenehandelwjze,die ec,
hter vexguldt m en het in een g.nudbad.Ditvooralleen toepasseltjk is op voorwerpep,welkede schriit is afkomstig van M atltey.

MTanneer men som mige deelen Van e0n
voorwerp onverguld w illaten,z()0 m oet men
deze m et eene doelmatige zelfstandigheid bedekken. Zulk eene zell'standighpid is volgens
Elsnev een mengsel van 2 deelen asphalten
geslepen en zonderkrassen zjn.Men dompelt épn deelmastikpoeder,die te zamen gesmolze dan éên of'twee minuten in zuiver water, en hierbj OmgeroerdwOrden.Nahetafkoelen
dat een tiende deel salpeterzuur bevat,ZOn- wordtdezwartemassametzooveeltërpentjnder ze afte droogen borsteltm en ze daarna Olievermengd,datzjeenedunvloeibaremassa

hooge sm elthitte der zoutm assa ktm nen verdragen.
M en kan ook eene glinsterende,korrelige
oppervlakte door middel der galvanoplastiek
bekom en.D e voorwerpen moeten hiertoeglad

met een in een at
treksel van kastanlehout of vormt,diemen meteen genseelop hetvoorzoethoutOt'inazjn gedooptenborstel,waarna w erp kan Overbrengtan.H lermede bedektmen
men ze wascht en zonder ze af te droogen de bedoelde gedeelten, die later met terpendoor m iddelvan den galvanischen toestelmet tjnolie en vervolgens met spiritus worden
eene laag goud bedekt. Dflor deze zuivering schoongewasschen.
m et zuur neemt m en allt? vette zelfstandigBij het rerzilreren is in het algemeen de
heden alsmede de oxyde-laag weg. Hiertoe handelwjze dezelfdealsê
bjhetvergulden,en

kan men metgoedyevolg eene Oudegoudop- ook de vloeistûf wordt Op dprgeljke wjze

lossing gebruiken,d1egeene lkaaje kleurmeksr bereid. Niettemin is het van belang,de aan-

heeït, om dat de onderste laag slechts dienen dacht te vestigen Op eenige kunstgrepen,die
m oett0tgrondlaag voor de goudkorrels.M en daarbjin zwang ztin.
brengtvervolgenshetvoorwerp omstreekseen
De oplossing verkrjgt men aldus:Zuiver
kwartier uurs in de oplossillg,die van 20 tot zilver wordt in matig verwarmd salpeterzuur

25OC.verwarmdwordt.Bj eensterkenstroom oygelost, en men gebruikt daarbj zooveel
zjn weinige minuten reeds voldoende,doch zllver,dat een klein gedeelte onopgelostOv()rhetisbetereen zwakken,regelnlatigenstl'oom bljft.In dit gevalheeftmen de zekerheid,
te gebruiken. Thans bezigt m en een korrel- dat zi
ch in de oplossing geen vrj zuyrbepoeder,hetwelk op devolgende wjze bereid vindt. Hierna lostmen eyankalium op ln gewordt.M en lost een Ned.ons zilver op in 4
Ned.onssalpeterzuuren verduntde Oplossing
met 3 Ned.kan water.D aarna voegtm en er

destilleerd water en klaart de oplossing door
ze te flltrêren. Van deze wOrden omzigtig

kleine gedeelten bj de zilveroplossing gevoegd
zoolang eeno Oplossing vnn keukenzout bj, zoolang de hierdoor Ontstaande neêrslag vertotdat er geen witte neêrslag van e'
hloorzilver m eerdert. Het cyankalium Ontbindt zich na-

meerontstaat.Men verwtldertdezen enwascht meltjk met het salpeterzuur zilver en vormt
dien bj herhaling metwater,begiethem met Onoplosbsar cyanzilver.Zoolang er noq een

zwavelzuur, hetwelk met de dubbele maat- spoor van salpeterzuur zilver aanw ezlg is,
hoeveelheid water is aangelengd en rOert hem neemt de neêrslag toe.Gebrt
liktm enteweinig

meteen zinkstaatj
'e zgolang Om,totdat alhet cyankalWm ,dan bljttnog salpeterzuur zilver
cbloorzilver in een zwart poeder veranderd in de vlûeistpf Opgelost en dus Ongebruikt;
is. Hiel-m ede verloopt een etm aal? en alle voegtmen ereehternleereyankalium bj,dan
twee uur moet het Om roeren herhaald wor-

voorde vorming van den neêrslar noodig is,

den. MTanneer er geene witte deeltjes meer zoo lost deze laatste zich weêr ln hetcyanwaar te nemen ztjn, wordt hetpoeder,het- kalium op en bljftdan evenzeer ongebruikt.
w elk uit zuiverzilverbestaat,gew asschen en Afen vindt hetJjuiste punt,wanneer men den
gedroogd.OOl
t doorin eene Oplossing van sal- neêrslag van ttld t0ttjd laatbezinken en van
peterzuurzilver eenige koperen platen te leg-

de daarbovenaanwezigevloeistofeeniyedropgen, kan men dit zilvergoeder bereiden,of pelsin verdund zoutztlurgiet:w ordtd1tlaatste

eindellllt Ook door bladzllver met honig te dan troebel, z09 zietmen hierin het bewjs)
praeparérlln en daarna metwatertewasschen.
Dat korrelpoeder w ordt m et het zesvoudig
gewigt van droog keukenzout in een glazen
Of porseleinen mortier gewreven en kan in

dat er nflg zilver in de vloeistflfOpgelostis.
Deneêrslag van cyankalium wordtvexvolgens
door filtrêren Of door bezinken en afgieten
gewasschen, waarna,m en dien in eene Oplos-

dien toestand geruimen ttjd bewaard worden. sing van cyankalium brengt,waar hj weldra
W ilmen hetgebruiken,zoo maaktm en daarvan m et w ater een dun deeg; daarna neemt
m en een langharigen,zachten borstel,zuivert
dien m et zeepwater? dpopt hem in dit deeg
en borstelt daarm ede het voorwerp,er kruis-

gewjs Overheen strt
jkende.l-10e langer nlen

eene heldere oplossing vorm t.

O0k hierbj kan men met goed yevolg de
Oylossing langs galvanisellen weg ln toepasslng brengen.M en bereidt eene oplossing vau
cyankalium in gedestilleerd w ater.vult daarmede een grooten bak, plaatst hierin een

borstelt,des te gyover w ordt de korrel,arden p0t,dien men desgoljltsvultenhanyt
doorgaans is eene minuutvoldoende.Borstelt 1 a
hierin een jzeren of koperen cylinder, dle
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met de negatieve eledrode eener galvanische
keten verbonden wordt.Aan de positievep00l
bevestigtm en eenevoldoende hoeveelheid dun
bladzilver en dompelt het in den grooteren

gereinigd heeft, is hetgereed Om verzilverd
te w Orden. Hiertoe is cementstaal beter dan
gietstaal.D everzilvering slaagthetbttst,w anneer men het daartoe bestemde zilver met

metcyankalium gevulden bak.Nakortentjd l
/lade kpper vermengt.Gietstaal daarentegen
is dan hetbladzilver volkomen Opgelost.00k kan alleen m et eene oplossing van zuiver zilhierbj dient men te zorgen, dat het zilver ver behandeld worden.O0k is daarvoor eene
zuiver is, daar oOk andere metalen, zooals

koper,evenzeer in dezevloeistofoglossen.
De verzilvering kan desgelijksbllnkend Of
mat wezen.Eene blinkende verzilvering verkrjgt men alleen op gepoljste oppervlakten

voorbereiding metsalpeterzuurnietvoldoende.
Men moet het in eene verzadigde oplossing
van salpeterzuur kwikzilver in zesvoudig verdund salpeterzutlr dompelen. Hierdoor w ordt

het bedekt meteenegrjzelaag,welkemen
door middel van een zwakken stroom.Bj met wrjven en met kali-loog niet verwje0n sterkeren stroom w ordt zelfs Op eene

deren kan.Brengt men het dan in hetbad

eFene oppervlaktehetzilverbjnaaltjd mat, van cyanzilver,zoowordt hetmeteene duurzoodat het daarna gepoljst moet worden. zame zilverlaag bedekt.De hechtheid der be-

Toch heeft men door toevaleenige hulpmiddelen gevonden, die uit onbekende oorzaken
aan de verzilvering een levendigen glans bezorgen.Daartoe w orden inzonderheid zwavelkoolstofen eene Oplossing van iodium en ge-

dekking w ordtverm eerderd,wanneermenhet

tah-pertsla in chloroforme aanbevolen. Om

men hetafm eteen linnen doek,waarna m en
het w eder in hetzilverbad aan den galvani-

deze zelfstandigheden te bezigen, laat m en

voorwerp,zoodraheteenigzinsverzilverd is,
uithetbad neemt,met zulverwaterafwascht
en boven eene spirituslamp verwarm t,totdat

het geheel droog is.Na hetafkoelen wrjft

eene zilveroplossing,met eene dergeljkehoe- schenstroom blootstelt.Dezehandelwjzekan

veelheid van eene der genoemde vloeistoffen
vermengd, eenige dagen staan,haargedurig

meermalen herhaald w orden. Hierdoor ver-

wake, dat gedurende de verzilvering het zilverbad aan geenerleibewegingblootgesteldzj.
Doogaans vergenoegt men zich m et eene
bedekklng van mat zilver. Deze gelukt het
best J
:
)i
k
- voorwerpen van koper,nieuw zilver
J
.

werp,voordat het qepoljstwordt,geruimen

krjgtmen eenezilverlaag,die bj hetpoljsOmschuddend, en men voegt eene behoorltjke ten niet loslaat.Gietjzer wordt Op dezelfde
hoeveelheidvan ditmengselbjhetzilverbad. wjze behandeld a'
lsgietstaal.
Neemt m en te w einig zw avelkoolstof, dan
Dikwjls gebeurthet, dat galvanisch verzilwordt het beoogde doel niet bel'eikt, maar verde voorwerpen na korten tjd eene gele
neemt men te veel, dan mislukt de geheele tint aannemen.Men schrjftditt0e aan overOperatie.00k bezigemen slechtséénofopzjn bljvend cyankalium. Meestal is het echter
metst 2 elem enten metgroote platen en m en t0tverwjdering daarvan voldoende,hetvoor-

en messing;moejeljker is hetverzilverenvan
tin, jzer) zink en brittannia-metaal. Lood
kan men gemakkeljk verzilverent maar het
zilver hechtzich niet zeer vastaan zjne 0ppervlakte.Bj deeerste drie genoemdemetalen behoeftmen geenebjzonderemaatregelen

tjd in warm gedestllleerd water te dompelen
en het daarna door eigene w armte te laten

droogen. N0g beter is het,een dunnen brj
te maken van boraxpoeder en water, dien

m et een penseel op het voorw erp te brengen ,
en dit laatste daarna aan zoodanige warmte

blootte stellen,dathetborax in zjn kristal-

w ater smelt. Na het afkoelen w ascht m en
voorts de hierdoor gevormde glasachtige laag
w egm etzeerverdlm denverwarmdzwavelzuur.
van voorzigtigheid in acht te nemem ;hetis
Hetvergulden en verzilveren kan Ookplaats

voldoende, ze te reinigen 0? de wjze,die hebben zondergalvanischebatterj.Debeschre-

00k bj hetvergt
llden geschledt.Zjn echter vene methoden zjn dikwjjlsveelteomslagtig,
de voorwerpen gesoldeel'd,z00 m oet men de en somtjds heeftmen slechts l
tleinevoorwersoldeerplekken voorafm et eene oplossing van pen te vel
yulden Of te verzilveren,zoodat
kopervitriool inwrjven,daarzjandersvlek- het de moeltenietwaard is,eenebatterj te
kerig w orden.M erkwaardig is voortshetver- gebrtliken.Voortszjn devoorwerpenweleens
zilverep van gietjzerenstaal.W orden zulke te groot, Om ze in een bad te leggen.O0k
voorwerpen voorafmet eene laag koper voor- voor zulke gevallen heeft de metallurgie de
zien, dan zorge men inzonderheid,dat deze noodige hulpm iddelen bedacht.V olgens I'
ran-

laageenevolkomeneen geljkmatigezj.Men IO .MJ/S werkt men dan op de volgendewtjze:
heeft echter oolt m et goed gevolg beproefd, Om te vergulden wordteen ducaatin 62 Ned.
zulke voorwerpen zonder koperlaag teverzil- wigtles koningswater (uit geljke deelen zoutveren. Hiertoe moet m en het staal in eene en salpeterzuur bereid)van 27OB.opgelost en
vloeistof dompelen, welke uit (
hén deel salpeterzuur en 10 deelen water bestaat. Na
verloop van eenige Oogenblikkcn neemtde
oppervlakte van hetm etaaleenezw arte kletlr

t0t de diltte van stroop verdampt.Het Over-

bljvende lostmen Op in een mengselvan 48

Ned.lood cyankalium , evenzooveel keukenzout, 32 Ned. lo()d gekristalliseerde soda en
aan;men haaltheteruit)verwjdertdelaag een Ned. pond water. H et voorw erp w ordt
kooldeeltjes,die de zwarte kletlrveroorzaakt) met fijn-geslibde kalk gezuiverd en daarna in
doordeoppervlakte meteenevjlte wrjven de vermeldegoudoplossing gedompeld.Daarna
en legt het daarna in eene kali-oplossing, raakt men het aan twee tegenovergesfelde
waardoor het w eldra w it w ordt. Nadatm en zjden aan met 2 blanke zinl
kstaafjes,waarop
hetvoorts nogmaals door het af te wrjven hetaanstonds metgotld bedektw ordt.- T0t
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verzilvering lost men 8 Ned.lo0d zilver Op terzuur niet aangetast worden.Volgens een
in dubbel zooveel salpeterzuur van 2508., andervoorschri
ftwordenyhosphorztlurnatrium
waarna m en de oplossing vermengtm et8Ned. enpyrophosphorzuurnatrlum inwaterOpgelost,
lood keukenzoutDe hierdoor gevormde neêr- - - voorts droog platinaehloride in w ater,en

slag wordt door afgietel en wasstthen rezui- phosphorzuuxammonium desgeljksin water,
verd en in 64 Ned. lood geest van satmiak waarna m en laatstgenoemde 2 Oplossingenm et
Opgelost.Inm iddelsverw anutm en in eenpor- elkandervermengt.De hi
erbj qevormdeneêrseleinen schaaltje 40 Ned. loot
l cyankalium , slag met de vloeistût'zelve glet men bj de
evenzooveel gekristalliseerde soda. 16 Ned. eerste oplossing en laat een en ander vier
100d keukenzouten een Ned.pond water,en uur koken.Deoorspronkeljke Oplossing,die
voegtdaarbj,voordatdezezoutoplossingkookt, eerst geel was, w ordt hierdoor kleurloos en
het Opgeloste chloorzilver.Een en ander laat kan in eenegalvaniscllebatterjt0tverplatinémen een half uur koken, waarna men het ren gebezigd worden. Ts het bad door een
ûltreert. Voorts handelt men Op dergeljke langdurig gebruik zuur gew orden, zoo kan
men hetweder teregt brengen doorernatron
wjzealsbj hetvergulden.
O0k door een goud-Ofzilverpraeparaatop ot
'ltoolzuurnatrium bj tevoeyen.
metalen voorwerpen te brengen,kan men deze
'
Wil men jzer, staal Of zlnk rerkoperen,
vergtllden Ot'verzilveren. Ze moeten hiertoe dan gebruikt men a1s bad eene oplossing van
in de eerste plaats meteenelaag zink bedekt kopervitriool.Hierbj echtermoetmenanders
worden,hetgeen door indompeling in gesmol- te werk gaan, daar genoem de 3 m etalen de
ten zink Of ook op anderewjzegeschieden koperoplossing ontbinden en derhalve geene
kan.EenpraeparaatOm teverguldenverkrjgt duul-zam e bedekking aannem en.M en gebruikt
men door 10 Ned.wigtjesgoud optelossenIn derhalve eene Oplossing van cyankoperkalium ,
20 Ned.wigtjeszoutzuurenhalfzooveelsalpe- die men bereidtdool'bj eeneoplossing van
terzuur. D e Oplossing w ordt uitgedampt en kopervitriool zooveel cyankalium te voegen
met 20 Ned. wigtlesgedestilleerd water ver- a1s noodig is2 Om eene afscheiding van den
mengd. Voorts worden 60 Ned.wigtjes cyan- geelachtig-brulnen neêrslag van cyankoper tot
kalium in 80Ned.wigtjesgedestilleerdwater stand te brengen. Dit laatste wordt daarna
epgelost, en daarna de beide oplossingen 0n- m et w ater gew asschen en in cyankalium opdereengemengd en gefltreerd. Eindeljk ver- gelost.D e concentratiedervloeistofm oetz00mengt men 1 Ned.0ns geslibd en gezeefd danig wezen,dat10 pond van deze Ongeveer
krjtmet5 Ned.wigtjesfbn wjusteenpoeder. 1/4de pond koperbevat.VoortsmoetdetemDit laatste roertmenmetde cyanroud-cyan- peratuur van hetbad tjdens degalvanische
kaliumoplossing dooreen t0t een dlkken brj operatie 75- 900C.bedragen,en deelectrische
en brengt dezen Op de m et eeno zinklaag be- stroom zoo sterk w ezen, dater eene levendekte voorw erpen,waarna deze afgewasschen dige ontwikkeling van waterstot
'plaatsgrjpt.
en m et een borstelgereinigd w orden.Hierdoor Men moet dus eene behoorljke batterj gekan m en allerleifigllren aanbl-engen Op giei- bruiken. W il men de l
tosten van het dure
jzeren voorwerpen.- EenpraeparaattOtver- cyankalium besparent dan is het Ook v0lzilvering verkrjgtmen dool-10Ned.wigtjl
?s doende,eerstslechts eene dunne koperlaagop
salpeterzuurzilver ilz 50 Ned. wigtjes gedes- het jzer Of stalen voorwerp te brengen en
tilleerd water,en 25 wigt
jescyankalium in dit vervolgens in een bad van kopervitriool
evenzooveel gedestilleerd water Op te lossen te leggen, daar dit laatste alsdan niet schaen de beide oplossingen met elkauder te ver- deljk meer werkt.Volgens Tlsner is ook de
mengen.VoortswrjftmeneenN(
)d.Onsgeslibd volgende vloeistofgeschikt om te verkoperen:

en gezeefd krjtdooreen met 10 Ned.wigtjes Men lost wjnsteen door warmte Op in eene
wjnsteenpoeder en één Ned.wigt
jekwikzil- tienvoudige hoeveelheid gedestilleerd wateren

ver,w aarm edem en de zilveroplossingOm roert voegt er zooveel verstsh bereid, goed uitge-

t0t een dikken brj, dien men dotll-middel wasschen koolzuur koper bj - dool-ver-

van een penscelOp de voorw erpen overbrengt. menging van eene oplpssing van ltoperviM en m aakt ook bedekkingen met andere triool metkoolzuur natron verkregen - ,a1s
metalen, en wèl in de eerste plaats metpla- de vloeistofkan oplossen.Hierdoorverkrjgt

fltz. Volgens löttyer handeltmelz daarbtJ
'Op men eene fraaje donkerblaauwe Oplossiny,

letls
de volyende wjze:Alen lost bladylatina op w elke m en aanstonds gebruiken kan.l'
in konlllgswater, waarna de oplosslllg t0tde goed, er eene kleine hoeveelheid koolztlur
diktevan stroopwordtuitgedampt.Vervolgens kalitlm bj tevoegen.
verdunt men ze totdatde vloeistoftlenellchtOm te bronzen, lost men zogveel zink in
gele kleur heeft!waarna m en er eene gecon- zuiver zoutzuur op als mogeljk is.Voorts
centreerdeoplosslngvan salmiak bjvoegt.Het bereidt m en eene w arm verzadigde oplossing
gele poeder (platina-salmiak),hetwelkzlchdan van kûpervitrioûl?waarbj meneeneoplossing
afscheidt, w ordt dool' afgieten en wasschen voegt van 1 deel cyankalium in 10 deelen
geztliverd en daarna in gedestilleerd water ge- warm water.Metditbjvoegengaatmenvgort,
kooltt,waarbj eeneaanmerkeljkehoeveelheid totdat de aanvankeljk gevormde neêrslag
oplost. Nadat de vloeistofeenigzins afgekoeld w eder Opgelost is. Alen knaart de grasgroene
is,voegtmener(
?t
?nigedroppelsammoniabj, vloeistof (1oor ze t: flltréren en vermengt ze
en men verkrjgt alzoo een platinabad het- metde vemneldezinkoplossilg,totdatzjwitwelk bjvoorbeeld koporcn voorwerpen zoo achtig troebelbegint te wordell.Daarna versterk dekt,dat zj zelfs door kokend salpe- warmt men ze t0t hetkookptllzt,fltreertze
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na de afkoeling en verduntze met eene be- tieve eledrode eene grootezinkplàatgebruikt,
hoorljke hoeveelheid water. Andere voor- versterkt men dekrachtvan den eledromotor,
schriften Omtrent het bereiden van eenbrons- en het wordt hierdoor mogeljkj eene zinkbad luiden a1s volgt: In 5000 deelen water laag te verkrjgen.Hettjzerenvoorwerpwordt
lostm en 610 deelen koglzuurkalium op,voegt bedelttmeteeneblaauwaclltigw ittelaag,w elke
er 25 deelen koperchloride, 48 deelen zink- niet loslaat en goed gepoljst kan worden,vitrioolen 305 deelen salpeterzuuramm onium natuurljk in de ondersttqllillg, dat men het

bj,en vermengteindeljk noghetgeheelmet voorwerp eerst met bjtende l00g en zuur
12 deelen cyankalium. Ofmen neemt 500 voldoende gezuiverd heeft.
deelenltoolzutlrkalium ,20deelen chloorkoper)
Om een voorwerp met JPPJ tebedekken,
40 deelen zinkvitriool, 250 deelen salpeterzure ammonia en 5000 deelen water. 00k
bereidt men weleen m engselvan cyankoper
en cyanzink; van het eerste neemt men 2
deelen,van hetlaatste één deeltvoegteréén
deelkoolzuurammonium en êén deel cyanka-

lost m en loodglit door het te lkoken in kalil0og Op en werpt zooveel daarvan in de
kokende vloeistof, dat een gedeelte onopge-

lost O11den bodem bljft ligren.Deze vloeistof dlent t0t bad. Tot posltieve electrode
gebruiktmen geplet l00d.De bewerking y'
e-

kalium bj en lost dit alles Opin 9 deelen lukt zonder moeite,en de loodlaag laatnlet
water.- Eene uitm untende oplossing bereidt l0s, zoodat zj op jzer in vele gevallèn de
men langs galvanischen weg:volgens W alker
hangt men in eene geconcentreerde Oplossing

voorkeur verdient boven zink.
Men kan de voorw erpen Ook dekken m et
eene laag nikkel en argenlaan.H iertoe lost
v
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de posltieve pooleenergalvanische keten ver- men alleen 'cyannikkel,ofcyannikkel,cyan-

bonden is,terwjlmen aan denegatieveelec- koyer en cyanzink op in cyankalium en ge-

trode eene platinaplaatvasthecht.Zoodraeene brmkt nikkel tnf nieuw zilver als positieve
behoorljke hoeveelheid koper opgelost is, eledrode.VolgensOnzevroegereoygavekan
vervangt m en de koperen plaat dool-eene 00k hierhetmetaalbadl
ançsgalvanlschenweg
zinkelectrode en men laat den stroom wer- verkregen worden door ln eene geconcenken, totdat zich op de platinaplaatmessing treerde Oplossing van cyankalium eene posiafseheidt.- Opn0getmvoudigerwjzeverkrjgt tieve electrode van nikkelot'nieuw zilver te
m en dezelfde uitkomst,w anneer men terstond dompelen en tegenover deze als negatieve
eene messingplaat als positieve electrode ge- elect
rodeeenoplatina-glaatteplaatsen.
brtlikt. Zulke oplossingen kan men koud be.
Tot de jongste uitvlndingen der galvano-

zigen,maar ook verwarmen.Bj hetvormen plastiek behoort het voortbrengyn van eene
der messinglaay moet zich bj hetvoorwerp ljzeren bedekking.Zj werd wellswaarreeds
waterstof ontwlkkelen. Bevat de neêrslag te voorjaren voortgel
èragtdoorM eidùbger,WèJ/veel koper, zoodat de bedekking te rood

yer en lertltold en t0t hetverstalen van ge-

wordt, dan moet men bj de vloeistofwat graveerde koperen platen aangewend, maar
koolzuurammonim voegen Oftzoohj warm demethodeisin den laatsten tjd doorKlein
is, haar afkoelen. K om t er echter te veel te Petersburg,I'
enqnièresteParjsen Yarrenzink, dan doe men de warmte toenemen of trqpp te Brunswjk aanmerkeljk verbeterd.
Natuurljk wordt zj niet bloottot bedekking
voegeercyankalium bj.
lletrerzinken- vooralvan jzer- isdik- aangewend,- m eer nog tothet vormen van
wjls van veel belang.Hoewelhetzink een afdrukken, btjvoorbeeld van medailles enz-,
zeer jositiefmetaalis,zoodathetzich door maar vooral van kolom men drtlkletters, om
electrldteit slechts met moeite uit zjne 0p- stereotypen te maken, en van clichês.Door
lossing laat afscheident kan m en toch door het leveren van jzeren clic'
hês is de uitgave
de volgende methode t0t eene bevredigende
uitkom st geraken: Door het Oplossen van
zink in zoutzuur en dooreenehieropvolgende

van geïllustreerde w erlten n0g veelgemakke-

ljker gemaalttdan te voren,en vool
-alkan
men op diewjzeaanpapieren vanwaardezulk

u
itdaml
jng vormtmen zinkchloride,en be- eenegedaantegeven,datdevervalschinghoogst
reidt hlermede eene verzadigde oplossiny in moejeljlt wordt.Hetis voortsduideljk,dat

water.O0k zwa:elzuur zinkoxyde (zinkvltri- jzeren clichés veel sterker zjn en dusveel

001) kan tot dat ooqnerk gebezigdworden, meer afdrukken kunnen leveren dan ltope-

wanneermen ditzoutln eeneviervoudigehoeveelheid water oplost.Zulke oplossingen kan
m en als zinkbad aanwenden.H et voorwerp
wordt, als naar gewoonte,met de negatieve
p001 verbonden, en de positieve moet eene
groote zinkplaat w ezen, die men zöö buigt,

ren.V00r eene goedojzeroplossing gebruikt
men 4 pondjzervitripol,3 pond salmiak en
30 poud water.Merkwaardig zjn voortsde

proeven?in 1870en1871doorAdams,Ga'
lfe
en Remtvtgton metgoed gevolg genomen,Om
ook nikkel langs galvanischen weg en in

dat zj de negatieve pool Omgeeft.Dompelt zamenhanyenden vorm tedoen neêrslaan.In
men slechts een draad in de zinkoplossing, de Y'
ereenlgde Staten van Noord-Amerika bedan ontvangthetjzeraan de neyatieve pool staan reeds meer dan 10 fabrieken,die voor-

geene dekkende laag, daar in dlt gevalhet werpen m et eene galvanisch opgebragte nikzinkzout niet eens ontleed wordt, want de kellaag leveren.
verwantschap,die de elementen van hetzinkThans vestigen wj onze aalldatsht op het
vitriool vereenigt. is zoo groot, dat alleen klem'en rtw3 metalen door middelder galvano-

een sterke electrische stroom eene ontbinding plastiek. De hiervoor gebruikeljlte mcthode

veroorzaken kan. Terwtjl men nu als posl- is afkomstig van Beequerelen bestaat daarin,
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dat men de opporvlakte, die gekleurd moet
worden, met eene m in ()f'm eer dunne laag
van loodsuperoxyde bedekt.D e hiertûe vem
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Daar deze stof zich vertoontin de gedaante

van een uiterst fljn poeder,ontstaataan de
Oppei'vlakte der eletatrode slechts een waas,

eischte vloeistof wordt ()p de volgende wjze en dc kleurnuance is valz de dikte van dit
bereid: Men verwarmt een() oplossing van waas at
'
hankeljk.Reeds na eenige seconden
bjtende kali t0t httt kookpunt el
z voegt er ziet men de kleur,en deze verandertspoedig)
zoolang ;JIA poeder van loodglitbj,totdat zoodat de kleuren in eene regelm atige reeks
hiervan niets m eer opgelost w ordt.D itmoet op elkander volgen.Deze is op goud: oranje,
geschieden in eelle glazen retort,Om dc lucht

donker-oranje, parelgrjs met een yroenen

zooveelmogeljk afte sltliten,opdatdebj- weêrschjn,goudgeel? lichtrood,fraalrood,
tende kali hiertlit geen koolzuul. Opneme. paarsehrood,blaauwachtig groen,fraaigroen,

Door lengte van tjd verandertdezevloeistof geelrood, wjnrood,paarsch, donker groen,
in twee Opzigten: zj verliest alleqgs meer groen met een rooden weêrschjn en zwart.
lood, en het kali gaat overtdaar llet kleu- op koper ontwaart men dezelfde reeks van
ren in de luchtgeschiedt,inkoolzutlr kalium. kleuren, maar met eene meer roode tint.Op
Om het eerste nadeel op te heFen,moetmen zorgvuldig gepoljst zilver Ontwaartmen in
het,koken met loodglitvantjdt0ttjd her- het begin eene groenachtig gele kleur,welke

halen,en Om kalivan koolztli
lrtebevrjden, gedeelteljk dooreeneOxydatievan hetzilver

kooktmen haarnu endanmetfrisch-geblusch- veroorzaaktw ordt,daarna volgen geel,rood,
ten kalk.Deze verandert hierbj in koolzuren blaatlw , groen en eenige andere kleurcn,die
kalk, die als poeder naar den bodem zinkt echter weldra zeer donker worden.op l0od
en alzon verwjderd kan worden.De concen- hebben genoem de kleuren eene blaauw e tint,
tratie der vloeistof m oet 24 Of25OB.en de en de blaauw e kleuren vertoonen zich als

temperatuur bj de Operatie 12- 150 C.bedra- praehtig ultramarjn. Op jzer en vool'
al op
gen. Van groot belang is de reiniging der staal komen de kleuren zeer sterk voor den
Oppervlakte, die men kleuren w il,wantdaar dag,maarsteedsmeteenegrjze tint.
Daar de lkleurverandering met ongemeene
de bedekking zeer dun wordt, schjnt het
metaaler doorheen,zoodatalle vlekken zigt-

snelheid ylaats heeft,dientmen maatregelen

baar bljven.Voorwerpen vallgepoltjstgoud, van voorzlgtigheidin aehttenemen.Vooreerst
vergtlld platina of koper worëpn m et eene

is het noodig, dat alle plaatsen der Opper-

zwakke Oplossing van bjtendo kalisterk ge- vlakte aan dezeltkle sterkte van den electriborsteld en daarna zorgvuldig afgewasschon. sehen stroom zjn blootgesteld,weshalvemen
Is dit niet voldoende, dan borsteltmen de
oppervlakte met Engelsch rood en daarna

a
an de negatieve electrode eene doelmatige
gedaante dlent te geven. Men moetden ge-

met bjtende1()0g.Degereinigdevoorwerpen leidingsdraad aan het einde in verschillende

m oet men niet metde bloote vingers aanxa- draden splitsen en deze laatsten over de Opken,maar in vochtig linneu vasthouden.K0- pervlakte of denOm vang valzhettebedekken
pe<,jzeren andereOxydêrendemetalen,die voorwel'p verdoelen. H eeft dit de gedaante
deswegenietzulkeenefraajeverscheidenheîd van een vierkant,dan is het voldoende,naar
van kleuren willen aannemen,m oeten anders elken lloel
t een tak van delz draad te leiden;
gereinigd worden. M en verhit kpperen voor- maar heefthet dien van een lallgen regthoek,
w erpen t0t l'Oodgloeihitte en dompelt ze in dan is het zaak, daartlnboven n0g een paar

verdund zwavelzuurval
z12OB.bj eenetem- draden naarhetmidden derlangstezjden te

peratuur van 80O C.Daarna worden z!jatke- brengen. Een cirkelvornlig voorw erp verbindt
w reven en afgespoeld, en dan eerst gebragt m en alleen in het middelpunt ofook Op rein salpetel'zuur en vervolgensin een mengsel gelm atige afstanden langs den om trek.D e neva'n 3 deelen salpeterzuur en één deelzwavel- gatieve electrode moetuitéên Ofmeerplatinazuur, waarbj eenig keukenzout gevoegd is. draden bestaan van do dikte van 0,1 t0t 1
Eindeltik spoeltmen ze metzorg afen brengt Ned.streep.Hunne eindentvool'zoover men
ze in het loodbad. Hoewel koper, op deze ze in de vloeistofm oet dompelen,worden in
wjze gereinigd,eene fkaaje kleur aanneemt, dunne glazen buizen gestoken, die men aan
is het toch betf?r, dat men de oppervlakte de voorztjde digtsmelten daarna doorafvjlen
poljst en met een poljststaal effent Daar verkort totdat het uiteinde van den draad te
echter O()k hiel-door vreemde stoffen op het voorschjn komt. Onderscheidene dergeljlte
m etaal gebragt worden, dient mcn deze te platinadraden van voldoende lengte worden
verwjderen df
lordevoorwerpen at'tewrjven m et de posifieve electrodeverbonden.lletgemet ftjn linnen, ilz eene zwakke oplossing ztliverde voorwerp brellgtmen in horizontalen
van kali eu alltollol gedoopt, en ze daarna stand in het loodba'
d en verbindtzjn geleiVil m en
af te spoelen met water. Gepoljst jzer ot
' dingsdraad met de positieve pool. A'
staalwordt met alkalistth gelnaakt water ge- hetmeteenegeljkmatigekleurlaagbodekkt
llz.

poetst en daarna desgtljks met gedestilleerd dan strjkt men met de punt van een der
water gewasschell.

draden van de negatieve eleetrpde snel op

Bj hetltlëttrt
?n t
lientmen hetA'
Olgt
lude in eelligen afstand laplgs den raud (le1.plaat,en

acht te 'flemtxll:liitlnea'tkalist'he olllossing val': m en vergew ist zieh van t
le gevolgen (1oorhet
loodglit ontbilldt zit.,
ll(lnder tlen illvloed van voorwerp ()< uit te llemen en m et zuiver &3'aden electrischen stroom , zoodat zich aan de teraftesyoelen.ont
waartmendegewenschte
positieve electrode loodsuperoxyde in water- kleur,danlshetwerkvolbragt,- zooniet,dan

vrjen toestand afscheidt en daarop neêrslaat. herhaalt,men dezelfde handelwjze. Bj een
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zwakkenstroom eneenaanmerkeljkenafstand S0n voorstellen en de met kleur bedekte de
van het voorwerp van de eledrode gaatde m eer donltere.D e kleur,die met eene oploskleurverandering langzaam voort.D eelectrode- singvanroodewasin terpentjnolie behandeld
buisjes mogen daarbj niet in rust bljven, w ordt, mag van dit bindm iddelslechts z00maarmoeten g'estadig over de oppervlakteher- veel opnemen, dat zj na het droogen een
en derwaarts bewogen worden.De ondervin- mat voorkomen heeft,maar toch vastaan het
ding is daarbj de beste leermeesteres.Wil zilver kleeft. Komen op de teekening zeer
men bjvoorbeeld eene eirkelvormige opper- donkere sehaduwen voor, dan worden zulke
vlalkte met verschillende kleuren en schaké- plaatsen met olieverf bestreken en met fl
jn
ringen voorzien,zoo plaatst men ze waterpas graphietpoeder bestrooid,hetwelk men voorts
in de vloeistof en houdt daarna de buis der door de plaatom te keeren en op de achtereledrode eenige oogenblikken boven hetmid- zjdetekloppengrootendeelswederverwjdert.
delpuntvan den cirkel.Hierdoorontstaateene De plaat wordtntlop eene w at grootere aan
laag, die vandaar naar den omtrek allengs den rand metwas om walde koperen plaatgedunner wordt.Daarna haalt men de buissnel legd,en dooreenestrook verbondenm etdeteenaar boven, Om den stroom op grooteren af- kening, die het tweede elementvormtin de
stand te doen werken,waarna hetm iddelste gal
vanische keten. De toestel kan eene yegedeelte zich groen vertonntm etverschillende wone electrischeketen ofook eenafzonderllke
nuancesvanrood.Ditvoorbeeldzj voldoende eledromotor zjn,en men gaat nu te werk
om aan te toonen,dat hierbj eenehandig- op de vroeger dool,0ns beschrevene wjze.
heid te pas komt,die alleen door oefening en Het galvanisch koper slaatbj de ontbinding
ervaring verkregen wordt.W j voegen ern0g van het kopervitriool het eerst neêr op de
bjjdat de gekleurdeplaten meteen beveili- blanke plaatsen van het m etaal,maarlanggend vernis moeten voorzien worden, daar zamerhand plaatsen zich kleinekoperwratjes
zj doorde werking derluchtspoedig veran- op de kleur,vereenigen zich en bedekken de
deren.Door Beeqnerelwordtdaartoe een zui- geheeleteekening.In den tjdvan 3 of4 daver ljnolievernis aanbevolen,datverdund is gen isbjkleineplaten en van 6 t0t8 dagen
metterpentjnolie.onderdezebedekking blj- bj grooteredekoperlaay dik genoegvoorhet
ven dekl
eurenduurzaam ;0ok kleven zj vast gebruik.Zj wordtmetIn aethergedooptkagenoeg Op het metaalom een afwrjven met toen van de verwstofen gereinigd,daarna de
leder en met Engelsch r00d te ktlnnen ver- achterzjde metzatthtlederenongebltlschten
dragen.

kalk gepoetst,en zjisyereed voordedrukOnderden naam vannalnano-ofeledrotypie kerj.Hetdrukken geschledtmeteenekoperverstaat men alle toepasslngen van hetgalva- drukpers, even a1s bj de aquatinta-platen.
nismus op deboek-en jlaatdrukkunst.Hier- Alen ltan van ééle plaat 300 t0t600 afdrukt0e behoort het vermenlgvuldigen van hout-, ken bekomen, maarhet is gemakkeljk dit
staal-en kopergravures,die voor de persbe- aantal te vergrooten door de plaatlangs galstemd zjn.W j hebben daarover in den aan- vanischen 'weg te copieëren.Alen maakt een
vang van dit artikelgehandeld.Eenigeeigen- getrouw relièfbeeld van het origineelin k0-

aardige methoden,die daarbj in zwang zjn,
mogen wj nietmetstilzwjgen voorbjgaan.
Bepalen wj ons in de eerste plaatsbj de
galranoyraphie. Eenige jaren nadat men be-

per. Hierin kan men n0g de noot
lige wjzigingen en veranderingen uitdehand aanbren-

gen,terwjlmen daarna de tweedegalvanische
plaat vervaardigttel
z behoeve der drukkerj.

gonnen w as, gebruik te m aken van de Ont- De prenten hebben het voorkomen van aquadekking van J'
acobi,om platen voor de druk- rellen. M en ziet) dat de galvanographisohe
kerj langs galvanisehen weg in gereedheid methode een groet voordeel Oplevert,nam ete brengen, gelukte het K obell te M iinchen, 1jk dat zj de graveernaald overbodig maakt.
copieën van beschilderde m etalen platen v00r A1z00 stelt zj den kunstenaar in de gelegenden druk geschikt te maken.H0t was vooraf heidtom zjne teekening zö(
5te vervaaxdigen

niet te denken, dat dergeltjke pogingen met als hj zo wenseht vermenigvuldigd te zien,
een roeden nitslag bekroond zouden worden. zonder dathj genoodzaaktis,zjn werk aan
Het ls bekend,dat eene oppervlakte,waarop

de handen van een graveurt0e tevertrouwen.

zich een çalvanische neêrslag za1 vormen,

Een dergeljk doel, a1s de galvauographie,
overal geleldend dient te zjn,en erbestaat beoogt de gl
yphograpl
tie) mayr zj zoekthet

geen bindm iddelvoor kleuren,datgeleidende te bereiken langsden tegenovergesteldenweg.
eigenschapyen bezit, weshalve zulke platen H aar Oogmerk is de vervaardiging van galvaalleen dâar een geleidend vermogen heb- nische koperen platen voor de boekdrtlkpers,

ben,waar zj geene verw dragen.Deproeven zoodat zj de glaats wilinnemen derhout-

van Kobell hebben echter bewezen,datniet- graveerkunst.Zp w erd uitgevonden dool'Paltemin het oogmerk bereiktkan worden.lIj mer en is in Duitschland vooral door Altner,
zegt daaromtrent het volgende: Eene teeke- later (
loor Corrin-'
fF'
ï6z.e
sù'
l/z/rty te Leipzig en
ning, die men langs galvanographischen w eg in 0ns Vaderland dgor de gebroeders Binyer
vermenigvuldigen w il,wordtmeteeneencaus- in toepassing gebragt. Op eene gepoljste en
tische verw stofywier bindm iddeluit eene op- zwartgamaakte koperen plaatbrengtm eneene
lossing van was en eenig dammarharsin ter- uiterst dulme, Op was geljkende, ondoorzig-

pentjnolie bestaat,op eene gepoljste zilveren tige massa,waarop volgenseene gebruikeljke
plaatzoodanig geschilderd,datdeblankeplaat- wjze de teekening geplaatst wordt. Daarna
sen van het m etaalde meest-vorlichte plaat-

neem t de kunstenaar nvtstalen graveernaal-
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den den etsgrond weg,zoodathetkoper zigt- de plaat tegenover en evenwjdig met eene
baar w ordt,E lke naaldstreek levert derhalve grootere negatieve plaat,zoo vef'
krjgt men
eene zwarte streep op eeu witten grond.D e eene regelmatig gegraveerdeplaat.Tntusschen
was moethierbi
j zorgvuldig weggeuomen wor- kan mell ze gedurig uit het bad nemen en

den,zoodatyeenedeeltjesil1degroevenach- de ljnen,waarvogrverderedie/teOverbodig
terbljven.Hlerna brengtmen deplaatinden is,meteen etsyrond dekken;hlerdoorismen

galvanoplastischen toestelen laat er eene k0- in de gelegenheld,o1u licht en se,haduw naar
perlaag van voldoende dikte op neêrslaan.Op eiscll aan te brengen. Voorts heeftmen het
deze komen all0 gegraveerde ljnen en relièf o()
k n0g in zjne magt, de plaat schuins
te voorschjn, zoodat men ze terstond voor tegenover de negatieve eleetrode te stellen,
de boekdrtlkpersgebrlliken kan.D ezem ethode zoodat de metaaloplossing Op verschillende
heeft belangrjke voordeelen.De kunstenaar plaatselz der plaat verschillend is.Alen kan

graveert 00k hier zelf zjne teekelling,en
daardeljnen zich zwartop een witten grond
vertoonen,kan hj iederoogenblik heteffect
van zjn werltbeoordeelen.
Voorts maken wj melding van de stiloyra'1i6! uitgevonden dool
- Schiilee.Zj bestaat

Op deze wjze veelfraajerplaten bekomen,
dan de gravetu'in staatis,uitde hand tever-

vaardigen.- Zieook Afbinden.
Omtrent de gesohiedenis der galvanoplastiek hebbt
ln wj weinig medetedeelen,want
zj is nog zeer jong.lletschjntechter, dat

daarln, dat m en eene plaat bereidtvalz eene deze kunst, althans de m ethode Om koper
harsachtige massa,hierop graveert,de opper- uit eene waterige zoutoplossing f)p niet-metavlakte geleidend maakt,daarnaar eenegalva- len voorwerpen neêr te slaan,reeds bekend
noplastische matrjs en eilldeljk doormiddel was aan de oude Egyptenaren. Onder vele
van deze eene voor den druk gesohikte plaat voorwerpen,die,als van hen afkomstig,vôör
vervaardigt. De harsm assa bestaatuit 3 dee- vele jaren op eene tentoonstelling teParjs
len schellak en één deel stearine. Dit bezigtigd werden,bevonden zich ook vazen,
laatste w ordt gesmolten en vervolgensvoegt kannen, borden enz., die in antieke vormen
men er de hars in kleine gedeelten bj. van glas,porselein en potkleivervaardigd en
De warmte moet hierbj zeer zacht wezen, daarna met gebronsd koper bedekt waren.
omdat men anders geenegeljkmatig'
e massa De overeenkom stvan de nieuwe galvanoplasverkrjgt.Zjn debeide zelfstandighedengoed tische gewrochten metdeantiekevazen,w ellte
met elkander vermengd, dan giet men den bj deEgyptischeexpedi
tie onderNapoleonI
brj in platte tinnen vormen,waaruit men uit de graven van Theben en Memphls opge-

ze na de afkoeling gemakkeljk verwjderen dolven zjn,vielzoosterk i1
zhetOog,vooral
kan. Is de massa hard g'
eworden,dan wrjtt later bj een mieroseopisch onderzoek,dathet

m en de oppcrvlakte eerst in m et groenezeep
en daarna nletspiritus.lak,welke niettedun

vermoeclen vofll' de hand lag,datde galvanoplastiek aan de Egyptenaren nietOnbekend

mag wezen, da,
arhetandersdeopgervlakïe kan geweest zjn. V($($r men de hedendaag-

zotlaanta,
sten.Bj die inwrjving bedlentmen sche galvanoplastiek uitgevonden had, bleef
zich van een sttlk oud lilznen.Deoppervlakte het den oudheidknndigen steeds een raadsel,
wordt dan kleverig, znodat men ze gemak- hoe het vool
'de Egyptenaren dtlizende jaren
keltjk meteenelaagzilvel
'bronskanbedekken, geleden mogeljk wasgeweest,eensttlkaardewaardoor zj eene effen wittekleurerlangt. werk te bedeltkelz met ctene laag m etaal,
M en brengt er daarna de teekening op met waaraan men nillt het geringste spoor van
roode ljnen,welke met de graveernaald vem eenig w erkttlig kpn olltdekkelz.Door de gal-

diept worden, waarbj men echter omzigtig vanoplastiek is dat raadsel opgelost, en bti
te werk moetgaan,om datm en de gem aakte

een naatlw keurig Onderzoek ontwaart m en

fouten niet gemakkeljk verbeteren kan.-

bj de Egyptische voorwerpen t
latzelfie kristalljne zamenstel,hetwelk men desgeljksopmerkt bj galvaniseh bekleede voorwerpen.

D aarna w ordtde plaatgezuiverd metw ater,
vervolgens bestreken m et eene suikeroplossing, waarin zich eene kleine hoeveelheid
salpeterzuurzilver bevindt,en dan nogmaals
m et eeno laag zilverbrons bedekt, waarna
m en ze i11 het galvanisch bad kan brengen.

Lansgunten en zwaardklingen,van houtvervaardlgd en meteenedikkekogerlaagbedekt,

pleiten evenzeer voorde kennlsder Egyptenaren van de galvanoplastiek, als hunne
Eindeljk vermelden wj de yalranocaustiek, levensgroote m etalen beelden, die sleehts
w elkedienttothetleverenvangegraveerdeme- weinige ponden wegen, zoodat zj Ongetwjtalen platen.Zulk eene plaat w ordtm eteene feld eene smeltbare kern m et eene dunne
dekkende laag Ot'een etsgrondbedekt,w aarna metaallaag hebben bedekt. Het kopervitriool

de kt
lnstenaar daarin met eene naald zjne verkregen zj waarschjnljk uithetzwavelteekening brengt,zoodatde dool-hem getrok- kopererts, dat in Afrika in groote hoeveelken ljnen het motaal ontblootel
z.Nl1wordt lleid aanwezig is,terwjlzj alspositiet
'm0de plaat in cle vtàreischte vloeistof - eene

taal ter ontbinding vnn ht?t kopcl'vitrillolin

koperellylaati11e(
)lli)A'
flrtttlrldef
lplossingvan eell eenvotldigeiz totlstel zich vclol'zeker van

kçpflp-vitrlbol Of in v()r(li.
ll1(1 z>vavelztlur, ct1) tin bedienden, t
laar zj hiertliten uitlçoper
ee:l1, stalen 1)lna,tJl1t.pne vtardllnde oplossing (lok llet antieke lll-tlns vel'vttftrdigden.

a lloofdstad van een evenvan jzervitriool - aan dtlpositicve pool G alveston isdf
eener galvanisehe lteten vastgelleeht.Bj het zoo genoemd tt
ounty en tevens de belangrjkw erken van dell stroom lost nu het metaal ste zee- en koopstad van den Noord-Ameriop aan de ontbloote plaatsen. Bevindt zich kaanschen Staat Texas.Zj ligt op den noord-
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oosteljkenhoek vanGalveston-lsland,eend0r
eiland nabj hetstranddervastek1
1stmeteene
breedtevan3/4t0t1eneenelengtevan6% geogr.
mjl,en aan deGalveston-lnletofdeOosteljke

golvend. Men heeft er meer dan 25 bevaarbare meren, en de rivier de Shannon met

harezjrivierdeStlck vormen erdeoosteljke

grenzen.Men heeft erin het westen,behalve
de meren,00k moeras-en broeklanden,enin
invaartvandeGalveston-baai,die71/2geogr. he
t Oosten goede weiden en bouwlanden5
mj
l
l
a
ng
e
n
21
/
c
t
0
t
4
ge
o
g
r
.
mjl
b
r
e
é
d
i
s
en eene diepte heeft van 5 t0t 6 Ned.el,ter- doch ongeveer de helt'
t van den geheelen b0-

wj
l er in hetmidden yevaarljkeontdiepten dem iswoest.Men verbouwtervoornameljk
gevonden worden. Daarln stort de Trinidad- haver en aardappels, maar ook beste tarwe,
ofTrinity-rivier - de eenige bevaarbare van en houdtergoedrtlndvee,voortrefeljkeschaTexas- zich uit.De stad beziteeneuitmun- pen,zwjnen en paarden.De mjnen leveren
tende haven; zj i: regelmatig gebouwd en er lood en marmer. De groote hoevedheden
voorzien van breede,elkanderregthoekigsnj- zeewier, die er aanspoelen, bezigt men t0t
dende straten.De huizen zjn erechter veelal meststof.De bewoners zjn er inhetalgemeen
van hout en van buiten gewit.Men heefter arm en hol
zden hun verbljfin ellendige hut10 kerken,een klooster,eene R.Katholieke
universiteit, een fraai stadhuis en groote
hhtels.De stad is in 1835 gesticht,ontwikkelde zich voorspoedig, en teltthans onge-

ten.Behalve den landbouw ,behooren linnen-

weveri
j 01 visscherj er t0tde belangrjkste

bronnen van bestaan.De bevolking bedraagt
er ongeveer 270000 zielen.

De l
toofdstad Galway,aan de evenzoorestayelplaats van den handel,vanwaarspoor- noemde baai en aan den mond der Corrlb,
trelnen naar hetbinnenland,stoombooten en aan hetui
teinde derMLestbaan gelegen,heett
veer 15000 inwoners.Zj isvoor Texas de

zeilschepen naar het buitenland vertrekken. in het Otlde gedeelte naauwe,mol'slge,en in

Men vindt erscheepstimmerwerven,jzergie- de nieuwerewjken breede,regtestraten.ln
terjen,machinefabriekenenz.Erwordtvooral de voorsteden ziet men armzalige hutten.
veel katûen naar Europa uitgevoerd.- Het Eene der voorsteden, Claddagh genaamd,is
eiland Galveston ofSan-luuis was in 1814 de de verbljfplaats eener visschersltolonie.De
laatste wjkplaats van den bert
lchten iibus- haven, door een kanaalmet het Corrib-meer
verbonden, is groot,m aar ondiep.M en heeft
tiër Lastte.
G alvez de M ontalvo (Al0ysi0), een er daarom doks gebûuwd, waarin schepen
verdiensteljk Spaansch die'
hter, geboren te van aanmerkeljken diepgang eeneplaatsvinGuadalaxara in November 1549,studeerde te
Alcala in de godgeleerdheid en de regten,en
begaf zich naar Italië, waar de neiging t0t
de dichtkunst bti hem opgewekt werd. Hj
bleef zich bj zjn terugkeerdaaraan wjden,

tradin den geesteljken stand,en overleedte
Palermo in 1610. Zjn rpastor de Tilida
(1582)'' onderseheidt zieh door een sierljken
stjl, en zjn qedicht rlueslagrimas de San
Pedro (1582)''lseenenavolgingvaneenwerk
van den Italiaanschen dichter Tansillo.O0k

den.De stad is voorts eene der sterkste vestingen van Terland en tevenseen station voor
oorlogschepen, en telt ongeveer 15000 inwoners. Men heeft er een geregtshof,5 kerken,

8 kloosters, eene Latjnsohe sohool en een
collège.Denjverheid bepaalterzich t0thet

brouwen van bier, het'stûken van spiritus,

de leerloojerj,de jzergieterj en den handel
in voortbrengselen des lands.Sedert eenigen
tjd is deze stad regtstreeks verbonden met
Noord-Amerika,waardoor 2 dagen op de zee-

heeft hj eene Spaansche vertaling van het reisbespaard Yvorden.
DVerlost Jerusalem ''van Tasso geleverd.
Galw espen (Cynipida) is de naam Van
Galw ay, het zuideljkste graafschap del' eene insed enfamilie van de orde der VliesIersche provincie Connaught,beziteen Opper- vleugeligen (Hymenoptera).Bj vele planten
vlakte van 115 D geogr.m'
Ijlen is na Cork vindt m en eigenaardige ziekeljke uitwashet grootste der Iersche eilanden.Het grenst S0l1, die vooral in het oog loopen bj de
ten westen aan den Atlantischen Oceaan,die w ilde rozen, waar zj zO0 groot Tiorden als

aantal veilige baajen en inhamm en,
alsmede vele kust-ellanden en klippen vormt.
Daartoe behoortde diep landwaartsdringende
Galway-baai in het zuiden,wier mond door
er een

appelslraet raos bedekten van binnenhoutig
zjn. snjdt men zulk een uitwas door,dan
ontw aart m0n daarin holten en cellen, en
hierin soms een eitje,som s o0k een w itach-

'00k eene p0p in een los,
de3 Arran-eilanden tegen dewesteljkewin- tig wormpje, oi
den beveiligd wordt. De Lough tmeerl-cor- zjdeachtig weefsel.Die ejeren, larven en
rib,die4% geogr.mjllang en op hetmeest poppen zjn afkomstigvan eenegalwesp(Cy21/4 geogr. mj1breed is,scheidthetgraaf- nips Rosae), die met hal'e legboor de bast

schap in 2 deelen en staatin verband m etde V311 den rozenstam doorstoken en haar ei
Lough-M ask. Ten westen van die meren ligt di
ep in het sgint gelegd heeft.Dezewond
het romantische,maar nagenoeg woeste land- doeteene zw elllng Ontstaan,metwierweefsel

schap Connamara (Land derbaajen)met0n- dejonge larven zich voeden,terwjldeze er
geveer 20 inhammen, 5roor sohepen van e1k holten in maken,om eindeljk zitt
h tever-

charter bevaarbaar. Ten zuiden grenst dit POPPOn en daarna in kleine wespen te verwesteljk gedeelte methet landschap Yarcon- anderen.lleze zi
jn doorgaansbrtlin Ofzwartq
naught aan de Galway-baai, die nagenoeg haar acllterli
jf is aan d: zi
jden eenigzins
van havensverstoken is.Hetoosteljk gedeelte zamengedrukten w igvorm ig, en hare voelers
des lands is,m et uitzondering van een klein zjn lang en regt.
stuk, over het geheel vlak of eenigzins
In bjgaande iguren hebben wj in iguur 1
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eindeljk gunstigerwinden hem voortstuwden
naarSofala,waarin hj hetoudeophirmeende
deqguur 3 en 4 tweevrouweljkelndividuën tevinden,terwjlhj ervoortshalfbeschu fde

de larve eener galwesp,
in iguur 2 die
larve in hetmidden eener galnoot!- en in

van verschillende soorten van galwespenvoor- menschen ontmoette,die handelsbetrekkingen
onderhielden met Azië en Arabisch spraken.
gesteld.
Sommige soorten zjn microscopisch klein, In het begin van 1498 bereikte de vloot M0doch deze voor de planten z0o schadeljke zambiqueen vervolgensMombazaaan de kust
van Zanzibar. De dfdr aanwezige Mooren
herkenden weldra de Portugézen alshetzelfde

volk, dat sedertJaren aan de noordkust van
Afkika een hardnekkigen 00r10g voerde tegen

de Mohammedanen.Zj hitsten de vorstendes

1.

lands tegen de vreemdelingen op,die meer-

lyjjjj

malen in grootgevaarverkeerden,terwjlhet
hun eerstteMelinda(3OZ.B.)gelukte,vriendschappeljke betrekkingen aan te knoopen en
een loodsuitGoezerate aan boord tekrjgen.
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Onder de leiding van dezen bereikte Gœden zosten MeiCalcutta aan de kust van Ma-

labar,eene bloejendestad en hetmiddelpunt

van den handelmet de oostkust van Afrika,
Arabië,de Perzische Golfen Vöör-lndië.O0k
hier kwamen de Mooren tegen de Portugézen
in verzet. Niettemin gelukte het Gama,het
opperhoofd des lands ontzag in te boezemen.

E
I
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Te vredenmetzineontdekkingen,aanvaardde

*-

3

Gama den terugtogt,vertoefde in onderscheidene reedsvroegerdoor hem bezochte havens,
en kwam in 1499 te Lissabon vooranker,

waar hem talrjke eerbewjzen)titels en in-

kom sten ten deelvielen.KoningEmanqëlzond
aanstonds onder Pedro Alrarez OJ&'J!een eSkader naar Indië, 0m 0r Portugésche volkplantingen te stichten.Dit gelukte slechts op
De Galwesp.
enkele plaatsen; te Calcutta werden zelfs 40
wespen zjn voo1
.denjverheid dermenschen achtergebleven Portugézen vermoord.Om zich
zeervoordeelig.Immerswj kunnenonsgeene daarover te w reken en tevens om zich van
beschaving voorstellen zonder inkt, en men den zeehandel0j
)Indiëmeestertemaken en
heeft volgens velen geen goeden schrjfinkt hierdoor aan Llssabon groote voordeelen te
zonder gélnoten, en geene galnoten zonder verschaFen, bragt de Koning een nieuw esgalwespen.Zie voorts onder Galnoten.
kader van Q0 schepen in gereetlheid,en bedk

Gama (Vascoda),eenPortugeesch ontdek- noemde Gamat0toyperbevelhebber.Dezeverkingsreiziger,heeftdoorzjnetogten e0n be- trok in 1502, berelkte voorspoedig de oost-

roem den naam verw orven. In de 2de helft
der 15de eeuw was véöl'hem reeds Diaz tot

kust van Afrika, stiehtte er de Portugésehe
koloniën Mozambique en Sofala, stevende
een 60-ta1 geogr.mjl aan de andere zjde naar Travaneore, veroverde ofvernielde alle
van de Kaap de G. oede H oop doorgedrongen, schepenj die aan den gebieder van CalcuM
terwjl andere vaartuigen uit Portugal, in toebehoorden en dw ong dezen door het bom-

Abessinië uitgerust, de zuideljke kust van bardement zjner hoofdstad en doorhetverArabiëbezochten;maarnog altjdontbrakhet branden zjner oorlogsvloûtvan 29schepentot
verband tusschen deze ontdekkingen. Overtuigd dat door zoûdanig verband een zeeweg
naarIndiëzougevondenwordenjrustteEmanuël
de Groo/e, koning van Portugal,4 schepen
uit m et 160 soldaten en matrozen, en vertrouwde het opperbevel toe aan Ganu,die,
geboren omstreeks 1469 te Sines,eenekleine

het sluiten van den vrede en t0t hetverleenen van sohadeloosstelling. Dit feit boezemde (mtzag in voor de Portugézen en gaf
tevensaanleiding totvoordeelige verbindtenissen met inlandsche vorsten. Gama mu kte

voorts zooveelspoed,dathj zich reedsden
zosten December 1503 met 13 rjkbeladene
zeestad der Portugêsehe provincie Alemtejo, sehepen weder in Portugal bevond.Terwjl
zich reeds grooten roem had verw prven door hj voorts in zjn vnf
lerlanl)
.de welverdiende
zjnestcft
ltmoedigheidertbt
imdenhëid.Dekleine rust gpnoot,regeerden aehtervolgens 5 ondervloot verlietLissabon den gden Jtllj 1497erl ltonifigen (lver de Portltgéstllte bezittingen in
bereikte earst den l6den November tle Tafel- Indiià. D e laatste van deze, Eduard de V :-

baai,waarzj eenigedagk
,n :-00:ankerbleef. nezes?ondez'vûnd daaà
.
bj zooveeltegenspoed,
D en zosten daaraanvûlgende zeilde Gama om dat Kolzilzg Joao 111 het beslttit nam , om
de zuidpunt van Afrika en rigtte koersnaar Gama wederom derwaarts te zenden.Bereidhet noordoosten, nadat hethem gelukt was, vaardig ondernam dezedien togt.Hj verliet
zjne manschappen gerustte stellen.Hj ver- in 1524 Portugal met 14 schepen, legde de
gat de groote bezwaren van zjn togt,toen gewone beradenheid aan den dag en herstelde
VII.
23
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het aanzien der Portugézen in Indië.Te mid- cans L.), eene Spaansche plant metgroote
um
den vanzjnegewigtige werkzaamheden ech- paarsth-blaauwe blnemen, en T. betonie'
teroverleedhj teCochin den24stenDecember I'Aàr., eene plant van deCanarische Eilanden
1524.Zjn stofeljk oversthotwerd naarP0r- m et purperen bloelnen, behooren t0t de siertugal gevoerd en aldaar plegtig ter M rde be- planten.
steld. Zoowel door zjne belangrjke ont- G am ba (Bartolommeo),een verdiensteljk
dekkingen,als door zjn heldhaftig,edelen bibliograaf gebol'en te Bassano den 16den Mei
godsdienstig karakterbehoorthj t0tdf
lmerk- 1766,kwam o1) lo-jarigen leettjd alsleerling
in de boek- en koperdrukkerj van graafRewaardigste mannen van zjn tjd.

Gam aliël,een Farizeeëruitden tjdvan zzzpzdtsfzd
i, waar hj tjd en g'
elegenheid had,

Jez'us,een lid van hetSanhedrin en een man Om zich aan bibliographische studiën te wjvan verdraagzam en inborst,was de leermee- den.Nadathj t0taan den dood van Remonster van Paltl'
as en bewerktedoor zjneuit- t
fïz)ïaan het hoofdhad jestaan van een filim untende redenen,datdeJoodscheRaadafzag aal-boekhandel te Venetie,vestigde hj zich
van het voornemen,om bloedige maatregelen alsboekhandelaarte Padua.In 1811werdhj
te nemen tegen deApostelen.W aarschjnljk censor der Adriatische gewesten,verkreeg de

ishj dezelfde,diein den Talmud een klein- door Moneenigogestichtteboekdrukkerj#iAlzoon van H illel en een zoon van Simeon ge- '
t
hiq
<tp
zpli te Venetië en zag zich eenigejaren
noemd en als een uitstekend wetgeleerde ge- later benoemd tot vice-bibliothecaris aan de

prezen wordt.Men meent,dathj onderde
Keizers Tibeeins, OJJ'f4d en Clandi'us voorzitter wasvan hetSanhedrin en in hetjaar 18
na de verwoesting van Jerusalem overleden
is.De Christeljke sage verhefthem toteen

bibliotheek van San-Marco.Hj overleed den
3den Mei 1841.Het eerste belangrjkeboek,
dathj uitgaf,wasde pserie deitestidilingua usatia stampanelvocabulariodellaCrusca

(1805,4deuitgave 1839)''

een werk,dat

geheimen aanhanger van Jez'
usj omdat men zoowel voor den beoefenaar der ltaliaansche
schoon ten onregte
van oordeelwas, taal als VO0r dien harer letterkunde onont-

dat Gal
maliël,toen hj aanried,degevolgen beerljk is.Daarna volgden rserie degliseritti
der prediking van de Apostelen afte wach- impressi ne1 dialetto veneziano (1832)'' -

ten, op de zegepraal en niet op den onder- ?Catalogo delpiuimport
antiedizionie degli
gang der nieuwe leer hoopte. De Talm ud lllustratori della Divlna Commedia dal anno
onderscheidt hem als depfxtfere van een even 1472 al1832 (1838)'',- en pBibliografla delle
Z00 genoemden zoon of
'kleinzoon, die ten novelle italiane in prosa (2deuitgave 1835)7'
.

tjde van Trajanus en Hadrianl
u leefde en Voorts leverde hj een grootaantallevensbe-

het Oppergezag over de Israëlieten in han- schrjvingen,zooals rlllogi d'illustriItaliani
den had.
(1829)''enz.

G am ander (Teucrium L.)isdenaam van

Gambara (Vittoria), eene Italiaansche

een plantengeslacht uit de familie der Lip- die,
hteres, gesproten uit een edelgeslachtin

bloemigen (Labiatae).Het onderscheidt zich Lombardje en de zuster van den cardinaal
door een buis- of klokvormigen kelk m et 5 Uberto, werd geboren bj Brescia den 29sten
tanden,van welke de bovenste w e1eensster- November 1485,ontving eene zorgvuldige opker ontwikkeld is dan de andere, - door vûeding, huwde in 1508 met Giberto, heer
eene korte,buisvorm igebloem kroon,waarvan rtut Ctvrd.ggïo, en verloor dezen door den

de bovenlip aan de rugzjde gespleten en,in dood na eene echtverbindtenis van 10 Jaar.
den vorm van 2 korte tanden,aan de onder- Hare overi
ge levensdayen wjdde zj aan de
lip toegevoegd is,- voorts door 4 m eeldra- w etenschap en aan de dlchtkunst.Evenalshare

den en een aan den top gespleten stjl.Het tjdgenoote Vittoria Colonna, legde zj haar

omvat heesters en kruiden van w elke Onder- weduwkleed niet w eder af.en liet zelfs hare
scheidene ook in ons Vaderland in het w ild vertrekken op het kasteel Correggio zw art

voorkomen,zooals de '
ltW#dsaliegamander (T. behangen. Ztl overleed den 13den Junj 1550.
Scorodonia L.) met hartvormige, eenigzins Hare gedichten,meerendeels sonnetten,onderzaehtharige,gesteelde bladeren,een regtstan- sc,heiden zich doorverhevene gevoelenseneen
digen,kruidachtigen stengelen okselstandige, edelen stjl;1en vindtzejrootendeel
sin de
eenzjdigebloemtrossen,- dewatersamander XFioridelle rime deipoeti lllustri (1558)'',en
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geza(T.Scordium L.
)metlangwerpige,Ongesteelde,
getande, nagenoeg Onbehaarde bladeren,ge- menljkewerken.
steelde,gepaarde bloem en en een uitgespreiGam be, in het ltaliaansch riola (
K gamba

den stengel,- en de ligyendegamander ('
f.
ChamaedrysL.
4metwir ormig-elronde,ingesneden-gekartelde en qesteelde bladeren,drietalligebloemen en eenlgzinsliggendenstengel.
Dezegewassenztjn een weinig specerjachtig,

zamentrekkend en bitter,zoodat zj voorheen
tot de maagm iddels behooxden. Van de uitheemsche soorten vermelden wtj de Ryriselte
gc-czl#e (T. Marum L.) ot'Syrische thym ,

(knieviool) en in het Fransch bas8e de '
tl
iple
is een in onbruik geraakt strjkinstrument,
datsterk overeenkw am m etdevioloncel,m aar

minder aangenaam van toon was. Zj was

eerstvoorzien van 6inD,G,c,a:p,g-gestemde darm snaren, doch later voegde m en

er eene zevende bj en omspon de laatste 3,
zoodat zj toen gestemd was in D, G ,c,e,

o0k w e1 ecld kcffelkrlid genoem d, die in a,J, g.
- Aan den hals waren staaflesaanZuid-Europa, Klein-Azië en Egypte te huis
ge
br
a
gt
,
die aan de vingers den weg w ezen.
behoort.De heenteraatigeg- csder (T.fruti-

GAMBE- GAMBIA.
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Men meent, dat de gambe afkomstig is uit matievan30 octobernoemdehjdecapitulatie
Engeland en zich vanhieroverItalië,Duitsch- van Metz een verraad van den maarschalkBa-

land en Fxankrjk verspreid heeft.Sederthet zcleen gafzjne verwachting tekennen,dat
midden der voorgaande eeuw is zj echter het volk nu z0u zegepralen! nadat hetonttbor de violoncel vervangen, en Karl2We- slagen wasvan zjn onwaardlgen aanvoerder.
drich Abel (f 1787) was de laatste virtuoos Diehoop werdechterverjdeld,endegestrenge
maatregelen, door Gambetta tegen rampspoeop dit instrum ent.
flanlbetta (Le0n),een Fransch xegtsge- dige legerhoofden en wederspannige ambtenaleerde en staatsman,geboren den 30sten Octo- ren genomen, maakten de zaak niet beter.
ber 1838 te Cahors en de spruit van een Ita- De Duitsche legers rukten allengs verder in
liaanschen stam , studeerde in de regten en Frankrjk, zoodat Gambetta in het midden

vestigde zich als advocaat te Parjs.Bj het van Deeember de wjk moest nemen naar
kiezen van afgevaardigdennaarhetW etgevend

Bordeaux.Toen eindeljk dereyéring teParjs

Ligchaam in 1863 betoonde hj heteerstzjne zich bereid toonde oln te c'apltuléren,openlevendige belangstelling in staatkundige aan- baarde zich in Frankrjk zulk een sterk vergelegenheden enlegdenaastzjnemeerbekende langen naar vrede,datGambettazich daartegen

geestverw anten I'arre en Crlmielu eene rtls- nietregtstreeksdurfde verzetten,maarzoow el
telooze werkzaamheid el1eene hartstûgteljke in den wapenstilstamd als in hetzamenroepen
vermetelheid aan den dag. Toen in 1868 de van eene Nationale Vergadering berustte.Inminister Piklard de dagbladen litttvervolgen, tusschen wees hj n0g in zjne proclamatie

diede inschrjving bevorderdhadden vooreen van 31 Januarj 1871 op den strjd op leven

gedenkteeken van den in Deeembt)r 1851 Op en dood a1s hethoofddoelder nationale staatde barricaden gesneuveldenvolksvertegenwoor- kunde.Tevensyoogde hj opdeni
euweNatidiger Baudin, nam Gambetta de verdediging onale Vergaderlng den stempel te drukken
op zich van Deleselnze,denverantwoordeljken van den republikeinsehen rege'ringsvorm door

redacteur van den rReveil'' en hield daarbj bj decreet van bovengemelden datum alle
eene welsprekende pleitrede, waarin hj de medepligtigen aan de regering van 2 Decem staatsstreek van 2 D ecem ber en het tweede
Keizerrjk zonder verschooning aan de kaak
stelde.Van dien tjd dagteekentzjnroem als
advocaat en staatkundig redenaar. Telkens
moest hj in politieke procèssen optreden,en
zjne opgewondenepartjhuldigdehem a1seen

ber, dat is alle voormalige ministers,leden
van den staatsraad, senatoren, prefecten en

officiéle candidaten vanhettweedeKeizerrjk,
voorts alle leden van vroegergeregeerdheb-

bende Fransche vorstenhulzen uit te sluiten
van de bevoegdheid, Om in die Vergadering
der ronverzoenljksten''. In 1869 werd hj te zitting te nemen. Op aandrang van ron -M.:-

Parjs en te Versailles naarhetW etgevend marek,diedevrjheidderverkiezingenwenschte
Ligchaam afgevaardigd:maar eene Oogziekte gehandhaat'd te zien, vernietigde echter de
mbelette hem geruimen tjd,dezittingen bjte regéring te Parjs dat besluit,waarop Ga'
wonen.Grootopzien baardeerzjne redevoe- bettazjn ambtalsliddtt
rregéringnederlegde.
ring van 5Mei1870twelket0tverheerljking Daarna nam htjalsatkevaardigdevan Parjs
moest dienen van den republikeinschen rege'- zitting in deNationaleVergadering,waarhj
ringsvorm.NadatNapoleon III bj Sedan ge- zich bj voortduring pnderseheidtalseen der
vangen genomen en hetW etgevend Ligchaam hoofdleidersvan deuiterste linl
terzjde.
door de bew eging van het oogenblik ontbonGam bia, door de inboorlingen Ba-blmma
den was,spoedde zich Gambetta aan hethoofd of Foera genaamd,is nadeSenegaldegrootste

der volksmenigte te Parjs naar hetstadhuis, rivier van Senegambië in M'est-Afrika. Zj
om er de derde Republiek at'te kondigen en ontspringt in het gewestDslallon aan de helbelastte zich in de Voorloopige Regéring der ling van den berg Tontoeroe, niet ver ten
nationale verdediging m ethet ministérie van noordoosten van Labe en nabj debronnender
Binnenlandsche Zaken (4 September 1870). Rio-Grande.Nadat zj in eene noordwesteljke
Aanvankeljk bleefhj teParjs,maarna ver- rigting doorhet land der M andingo's gekronl00p van eenige weken werd hj belast met keld heett,vormt zj,het gebergteverlatend,
de taak, Om de leiding van het Bewind te omstreeks105ge0gr.mjlvanharenmond d(
,waTours OP zich te nemen 0n daaraan I1loer tervallenvanBarraconda.Tothiertoeondervindt

kracht bj te zetten.HtiverliethetOmsingelde zj dewisselingvan ebenvloed.Derivierschiet
Parjs den Tden October in eeneluchtballon, nu m et vele kronkelingen en scheepvaartbedaalde te Amiens neder en spoedde zich naar lemm erende eilanden westwaartsdoor de lage
Tours, waar Crémieu.'
r o0k de porfeuille van vlakte en stort na een l00p van 192 geogr.

00rl0g aan hem afstond.TOen trad hj opals mj1bjkaapSt.Marydooreenmondterbreedte
dictâtor, om alle krachten deslands t0tOnt- van 3 geogr.mjlharewateren in den Atlanzet der hoofdstad Op te roepen.Hetgelukte tischen Oceaan. Zeeschepen van aanzienljk
hem inderdaad, de zelfstandige bemoejingen cllarter bevaren haar in sommige Jaargetjden
van M arseille en andere provinciale hfloftlste- over een afttand van 50 geogr.mjlt0taan
den te beperken en al de ltrachten van den

Pisania,- kleinere stthepeu zetten dlan togt

tegenstand aan zjn wil dienstbaarte nlaken. voort tOt Cantalicpentla? (?lz klaine zelfs t0t
In opgewondene proclamatiën w erd hetvolk
tot een Oorlog op leven en dood (guerre à

aan Barraeûnda.De Gambia is korterdan de
Senegal,maar voert meer water en heeftaan
outrance)aangespoord,en hj riep aile strjd- haren bovenloop vruchtbaarder en gezonder
bare mannen te wapen.Ineeneandereproela- oevers. De beide rivieten zgn in eigenlt
jken
23*
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zin niet verbonden, m aar uit een moeras 0P en vool
-den uitvinder van het bier wordtgeen Bondoe llouden.
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vloelt water zoowelnaar de Senegal alsnaalGam in is een woord,waarmede men een
deGambia.Degeweldige stroom indenregen- typevan deParjschestraat
jongensaanduidt:

tjd maaktalsdan hetbinnenloopen vanharen
mond,h0ebreedhjook wezenmoge:ondomlljk.Het lage Oeverland staatdan overeene
lengte van 150 gf'160 geogr.mjllangsde
rivier onder water, en dit laatste brengt er,
evenalsdeNjlendeSenegal,vrtlehtbaarslib.-

Het Britsche ouvernement Gambia,ontstaan
uit landen,d1e in 1618, 1631 en 1816 verkregen w erden, telde ill 1862 0P nagenoeg
één D geogr.mjlbjkans7000 inwonel-s! ilz
eenige dorpen, fbrten en fadorjen gevestlgd.
Het eiland St.Mary of Bathurst,ten zuiden
Van den mond der rivier, is de zetel van
den gouverneur en heeft3-of4000 inwoners;
het heeft Bathurstt0thoofdplaats.

nameljk een zoodanige,die,haveloosgekleed)
slecht gevoed en zonder vaste verbljtylaats,
nooit onderwjs in de schoolgenpten,maar
altjdbjdestraatgeslenterdheeft4deelnemende
aan e1kstandje,nieuwsgierignaariederevolksbeweging) naar elke openbare teregtstelling,

listig en bjjde hand,ongeschiktvotn'elke
geregelde bezigheid, maar de eerste bj het

opwerpen van barricaden,een toonbeeld van
bedorvenheid, zorgeloosheid en ruwe geestigheid. Het naar 'tleven geteekend tooneelspel
Le gamin deParis''isgeruimen tjd in verschillendeschouwbtlrgen vanEuropametg1-oo-

ten bjvalopgevoerd.

G am m a-Lam a noemt men den kegelGam bir is in Indië de naam van hetver- vorm igen berg, waaruit hd eiland Ternate
dikte en daarna gedroogde afkookselderbla- bestaat.Zjn tOp verheft zich 1700 Ned.el
deren en takken van Unearia .çcelNr Rœb., boven de oppervlakte der zee.Vöör 1840waeen heestergewas uitde familiederRubiaceën, ren zjnehellingen metdigtewot
lden bedekt,
op het Indische vasteland en deSoenda-eilan- van beken doorkl.
onkeld,en bezathjaanzjn
den groejende.DatvoortbrengselisinEuropa voet zeer vruchtbare aanplantingen.Een en

bekendonderdenamenclfdc/
zl,kats
joe,ccl/o.j anderwerd echterop den 2denFebxuarj van
esfc:, terra J'
œwolïcc enz.Het wordtin aan- dat jaar door eene uitbarsting vernield en
merkeljke 'hoeveelheid bereid op Sumatra, bedolven,terwjl12dagenlaterdestadTernate
Riouw , Malakka eùz. en vervoerd naar de door zware aardschuddingen in een puinhoop

omliggende eilanden als eene.onmisbare zelf- hersehapen w erd.
standigheid voorde sirih-kaauwers.In Europa
Gam m e of gamma, een woord in de
bezigtmen hetin de geneeskunde,- voorts muziek gebruikeljk,beteekendevroegereen
als109i- en kleurmiddel.De Bengaalschegam- bepaald toonstelsel, en we1 dat van Gnido,
birverkrjgtmen doorkokinguithetgeraspte die de G alsgrondtoon aannam.Tegenwoordig
houtvan Acaeia OJJ:CA'
MW '
illd.,een boomach- verstaat men er Onder den toonomvang van
tigen heester van de familie der Mimoseën, een ofander instrumentof van eene stem ,of
en t
lie van Bombay uiteen afkookselder de plastische voorstelling daarvan innootenot'
pinangnoot of der vruchtvan usreca CtrfdcA'
?f teekens. O0k is zj eene rj van toonen,
L.,tot de familie der Palm en behûorende.Op chromatiseh op elkander volgende.Hetspelen

Java wordt utt Riouw Jaarljjks 50- tot 60000 van gammen of(scltalentscala'
s)op deinstru-

picolsgam biringevoerd terwaardevan 6 of7
t0ngouds.ZievoortsonderAeaeia,z rectz,CatecH enz.
Gam bir-eilanden (De) o0k de M angœrevasroep genaamd,liggen illAustralië,in

menten, vooral op het klavier en orgel, is
eene zeer nuttige oefening voor de technische

ontwikkeling dervingers.

Gandam a is de inlandsche naam van de
in Neêrlandsch Indië zeergewaardeerdeBosea
het zuidoosteljk gedeelte van den Archipel Gczztdtzritz .Bl.t een boom uit de familie der
der Lage Eilanden.Zj zjn in 1797 dof
ll-W i1- Anaeardieën. De kenm erken van hetgeslacht
:o. ontdekt en bestaan uit4 grootere en vele Bouea zjn tweeslachtige bioemen met kelkkleine eilanden,die door een koraalrifom ge- sl
ippen,bloembladen en helmdradentenyetale
@@
Ven Zl
ln.Intusschen zjn alleen dekleineei- van 3 t0t5,eneenenkelvoudigvruchtbeglnsel,
landen koraalge&vrochten, doch de grootere rjpend toteenevleezigesteenvruchtmeteene
vanvulcanischen oorsprong.Zj zjnverbazend dunne, van buiten vezelige steenkern. D e
steil am l de kusten,- voorts woest,digt boomenvan ditgeslachtgroejen indewarme
begroeid en goed van drinkwater voorzien. gewesten van Azië, dragen enkelvoudige,

Men vindtervoortreleljke houtsoorten,eet- terenoverstaande? gaafrandige bladeren,t0t
bare en voedzame wortels,ti-planten (Dra- tullen vereenigde,kleine,gele bloem en eneetcaenA terminalis),zoete bataten,suikerriet, bare vruchten.Van bovengemelde soortzjn
watermeloenen,kokospalmen,broodvruchten, de bladeren langw erpig,gespitst,lederachtig
bananen enz. Het aantal inwoners beloopt en onbehaard.Hetligteen taajehoutbezigt
Q000. Het voornu mste eiland is Mangareva, m en t0t w apenscheeden, gereedschappen en
waar 2 bergtoppen zich ter hoogte van 400 buFeljukken. De onrjpe vruchten, in zout
Ned.elverheibn.Sedert1844bezitFrankrjk ingelegd,dienel
z t0t specerj,om den ûetlust
de beschermheerschappg overdeGambir-eilan- op te wekken, en de rgpe worden raauw
den, en Fransche zendelingen hebben er de genuttigd.

inboorlinggn t0thetChristendom bekeerd.

Ganderheyden (Jan Frederik Maurits),

Gam blt,zie Sel
taakmel.
een verdiensteljk Nederlandsch xegtsgeleerde,
G am brinus is denaam van eenVlaamsch geboren te Zalt-Bommel den 6den December
koning,die t0thetgebied der sagen behoort 1787,studeerde te Harderwjk en te Leiden

GANDERHEYDEN- GANGES.
in de regten en vestigde zich als advocaat

in zjne geboorteplaats,later te 'sHertogenbosch.Hierwerd hj advocaatderadministratie van t
1e belastingen en van ht
ltbestllur der
Domeinen,regter.plaatsvervangf
lrbj deregt-
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uit eenig gesteente,hetwelk daarenboven een
van de hoofdbestanddeelen dervasteaardkorst
vormt, zooals graniet, porfler, basalt,kalksteen enz.,- detweede uitgesteenten,welke

indezeverbindingnietafzonderljkvoorkomen,

bank van eersten aanlegjdeken derorde van bjvoorbeeldkwartsmetbruinspaat,kalkspaat,
advocaten en ridder der orde van den Neder- zwaarspaat, vloeispaat enz.? - en de derde
landsehen Leeuw. In 1848 door eene bloed- uit deltbtoilbn,die metaal bevatten.Bijzoospuwing genoûdzaakt,zjn ontslag tenemen tlanige gangen Onderselleidt men het ltangende

iqyende (de onderlaag
a1srjksadvoeaat,bleefhj niettemln alsadvo- (de bovenlaag), het l'
xïf
/dq
:frdkfFldïd, en
caat-eonsulent werkzaam ,totdat htjin April of bodem), de ltorizonèale f
-t

1851 dooreene beroerteplotseljk werd wey- de ltelliny ofde neiging der kloofmetbetrekgerukt.Htlsthreef eenenbisputatio dejurl- king t0t den horizf)n,-- de zaalbanden ofde
busjatriae potestatis(1811)'*)- eenepRede- aanrakingvlaltken m et naastliggende gesteenvoermg ter nagedachtenis van AlrCarlGerard

ten, - en den ltitgany ofdat gedeelte,het-

Hultman (1820)'',- eeneppleitrt
adeoverhet welk de oppervlakte van den grond bereikt.
wettig voortbestaan van hetdom aniaaltiend- Zulke gangen kunnen elkanderkruisen ot'ook
regt enz. (1643111, een pAanhangselt0t naastelkander voortloopen.Vele metaalertsen

de pleitrede,enz.(184
15)'',- en een rver- worden in zulkegangen gevonden,zoodatzj
toog betreltkeljk de tlitgifte van gemeente- gotld,zilver,ltoper,lo0f1,kobalt,nikkelenz.
en heidegronden enz.(1848)'1.11j waslidvan opleveren.
deMaatsts
happjvanNederlaudscheletterkunde, Gang en stand ,zie Chronometer.
en van hatProvine.iaalGenootschap van KunGanganelli, zie Clemens XIV.
sten en MTetenschappen in Noord-Brabant.
Ganges (De),in het Sanskriet Ganga,de
Gandojhetrjk derFoelah'sinwesteljk hoofdrivier van Vöôr-lnflië?Ontspringtin deu
Soedantten oosten van Massina,op de beide onderBritschebests
herknheerstthappj gestelden
le ztlideljke helling van
oevers van de Niger(Kwor1'
a)zllidwaartst0t Staat Garhval aan (
aan den mond (le< Benof?é zich uitstrekltcnd,
beslaat ()0110 (lppervlakte van 3880 (7)geogr.
mi
j1en bestaat uitûnderst.heidene provinciën,
die gedeelteljk t0t de voorlualigt? Haotlssastaten behnorden. Deze provints
iën ztjn: De
w-esteltjkt?helft van het landsehap Kebbimtlt
de hoofdstad Gandoen metde vroegere:thans
vervallen hoofdstad Bimli-o-Kelllli, eellmaal

het Him alaya-gebergte uit 2 hoofdbronnen,
(le Bhagirathi-Gangaten w esten en degrootere
Alaknanda-oanga ts'n OosTen; de eerste ontstaat tusschen den St.Patrilt
k en St.George

(beideOngeveer 7000 Ned.()
lhoog),waarzj

ter hoogte van 4000 Ned.el uit den zotlge-

ltaamden Koemllil,(le1)gletscher,tevoorstt
hjn
treedt,en daarna in eeneontneganlkeljkerotshetmiddelptmtvan een magtig ktlningri
jk en kloof 2 g00g1*-mjl westwaarts voortruistt
ht
bloejendet0tin 1806?toenzjdoordeFoelah's t0t aan den bedevaartstempel Gangûtri., ter
veroverd w erd,- voortshetbarre landschap

hoogte van 3000 Ned.elgelegen.Omstreeks

Maoeri (Arewa), - dan Saberma mei een 1l/
'
s geogr.mjlverder? bj Bhairgati,neemt
breed natron-dal,-- Dendima,(.
'en grof)tge- zj dewateren op van denwoostenDsjanavi,
deelte van Goerma en een klein gedeelte van welke door de Europeanen alsdeeigenljke
Borgoe (Barba), - een grof
)t gedeelte van bron van de Ganges wordt beschouwd.Bj
Yoroeba metdestad Alori(Ttorin),- Jaoeri) Sakhi, ter hoogte van rtlim 2000 Ned. el,
en eindeljk het landsehap Noepe met eene baant zj een weg door de Himalaya-keten en
bloejende katoennjverheid,die zeer gezochte vereenigt zieh bj den tempel Deoprag,600
zwarte hem den levert,en met destadRabba,, Ned. el boven de opperviakte der zee,met
waar zich de belangrtjkste slavenmarkt dier een gew eldigenwatervalmetdekalm e,breede,
oorden bevindt.De vorst des landsheeft zjn waterrjke Alaknanda? die bj Badrinath uit
zetelte Gando.
de MTislnoe en de Doelee haren oorsprong
Ganesa of Ganeslta isbjdeTndische Brah- neem t.Van hierkronkelendevereenigdestroomanen de g0d der wtjsheid en des lots,de men Onder den naam van Ganges doorhet
zoon van Sltiwa en Gahqa(parwati).Htiwordt gebergte,en deze bereiktter hoogte van 300
voorgesteld met het hooftl van eeu olitàzlt, Ned. el bj de gcwjde plaats Hardwar de
hetzinnebeeldderschranderheid,met4armen, groote Gangesvlakte van Hindostan, welke,
en rjdendeop eenemuisofeen rat,dendoor ten noorden dool'het H imalaya- ten ztliden
hema overwonnen reus Gedq%i
'e
mogqaqjoerin.Hj door hetVindhya-gebergte begrensdt van de
heett in Tntlië afzonderljjke tempels f)l
'
l bj w oeste vlakten vall de Intltls zich uitstrekt
elken tempelvan bhitva eelle kapél.O0k vindt t0taan dtlBengaalsc,
heGolfeueenderl'jkste
men zjn beeld bj t
lerl iugang van andere e11 otldste vultutlrgt,westen des aardbotlems
tempels,op stratt'llon ttkkers,e,nindehuizen. vonnt. De Gangtls strt
ltllutttcrstin llene ztliAlle Tndische boeken begillnen m et de uit- dt
cljl
ke t)n daarna in eane ztlidflosteljkerigspraak: .,Ef?re zi
1le.
îa''.Ondqx
r den naam ting n'lftto-einig vf?rvalrI()t)r (lf'fltlde provin-j Gq
van Pûllear hultligt lltf.?l! ltetn a!s bestthtèrln- ttii
jn Dfllhi:Agl'a,,01.1,ll'-,.tl!allabad,Bihar(.àl-t

I
lelgalel
'
t,(
al
1 B-t)11:1
,
11g
-st1(
)aauzienlt
jlke.
stedfan
g0d van het huweli
jl
t.
lirzapoer, Benares)
Gang (E(
!n)uoemen de aardkt
lntligenflt
lne CaMrnport?t Allahabad, A/
nlet eenigedolfstofgevuldo kloofin een Otlder Patna,11hagelpoer(,
11Radsjal
uahal.Bj laatstgesteellte.3'l(m olltlel-stlheidtsteeltygn-qen,3nine- gelnelde nadert zj tOteen tlitlooper van ht!t
raal
yangen f
)!1 ertb
yatl
'
yen. De l
rste bestaan zuideljke hgogland en wendt zich zuidwaarts
#ee
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n=r de golvende lage vlakte van Benyalen, het onderling verkeerjen zj bljft zulksin
waarzj zich na een loop,diein regterlgting menig opzigt,hoeweldoorhaarda1eenespooreene lengte van 206 en met de kronkelseene

weg geopend isvan Calcutta naarDelhi.Z00-

van 350 geogr.mjlen heeft,in talrjkearmen we1 tot bevordering der scheepvaart, als
verdeelt,welke zich met die der Brahmapoe- inzonderheid ter besproejing van bovenvertra vereenigen,zoodat zj zamen de grootste meld Indisch Mesopotamië is in 1848 een

delta deraardevormen,eene ogpervlaktebe- aanvang gemaakt met het raven van het
slaande van 800 D geogr. mpl. De m eest groote Gangeskanaal, waarvan de lengte bewesteljke der8hoofdarmen isde zuidwaarts paald is op 176 geogr.mjl.Het looyt van
stroomende Bhagyrathi Of Hoogly, op wier Hardwar zuidwaarts t0t in denabjheldvan
oever Calcutta zlch verheft,

de middelste Aligar? en van hier meteen tak naar de Gan-

de Hoeringottah, - en de meest Oostelj- ges bj Cawnpore,en met een anderen tak
ke en breedste de ztlidoostwaarts loopende overEtawah en bjHamirpoerin deDsjamna.

Pa
dda,0ok Ganqesgenaamd,wiermiddelste
tak zich uitstort ln den mond derBrahmapoe-

De Ganges isdeheiligestroom derHindoes.

VolgensdesRamayana''ontstondzj doordienj
tra. Tusschen al die armen vindt men zorg- ten gevolge van een gebed van den vpmen
vuldig bebouwde,hieren daaringedjktelan- Bayhiratltas,de nymf Ganga,deoudstedoch-

den, verder naar zee weelderig besproeide tervan Himalvan ofHimalaya,bewogenwerd,
wildernissen; dââr is de zetel en,naar men Om uit den hemel op aarde nederte dalen.
meent, de geboorteplaats der cholera.In het Hierop wordthaarwateralsheiligbeschouwd,

zuiden van dezedelta,Ontstaan doordenstrjd en Re oeverbewoners zjn verpligt,zich op

tusschen de wateren der Zee en der rivierenj bepaalde dagen daarin te baden.O0k trekken
liggen de hoogstongezondeSoenderboends,een velen derwaartsterbedevaaxt,- vooralnaar
doolhofvanveranderljkemoerassen,kanalen, hare bronnen.W ie OP haren Oever sterft of
sljk-en zand-eilanden,metdigtestruiken en vôôr zjn (
lood haar water drinkt, behoeft
ontoegankeljke wouden bedekt. Het water nietnaar de aarde tertlg te keeren,0n&er de
van de Ganges begint tegen het einde van zielsverhuizing voort te zetten.Daarom brengt
Mei te klimmeù, bereiktmeestal in Septem- men stervenden derwaarts,geefthun van da'
t

berzjneaanzienljketehoogte en overstroomt water te drinken en vertrouwthetstoleljk
Jaarljks de oeverlanden,evenalsdeNjl.De Overschotaan denstroom.Zj,dieOpaanmexGangesontvangteen 20-talgrooterivieren,na- keljken afstand van de riviergevestigd zjn,
melt
l
'k op den linkeroever de Ram-Ganga bewaren het water van deze rivier iflkope(80 geogr. mjl lang), de Goemti (1041/y ren fesschen, om het bj de naderiny deB
mjl), de Gogra (132 mjl), de Gandakl doodste drinken,en laten,zoo zj hlertoe
(90 mi
.
jl),deBhagmoetti,Mahananda,Tista, demiddelenbezitten,hunneljkenverbranden
Karatoja enz.,- en op den regteroeverde en de asch in de Ganges werpen.
Kalli-Naddi, de Dsjamna (de aanzienljkste
Gangliëp Ofzenuwknoopen,zie Zenwwen.
van alle)twelke zich bj Allahabad methaar G angspll (De)iseene soortvan windas,
w
el
ke m en op groote schepen tothet ligten
vereenigt, nadat zj met de Ganges het TndiseheMesopotamië(tusschen 2rivieren geleqen van het anker gebruikt.Zj bevindt zich geland) gevormd heett,enz.Hetstroomgebled wOonljk achter den grooten mast, en hare
van de Ganges beslaat 19600 D geogr.mtjl, hoofddeelen (zie bjgaande iglzur)zt*
ln de ltow
en m et dat van de Brahmapoetra 30600 D

f:zlkoniny ot'standaard,dekop en de klampen

geogr.mjl. Verbazend groot isde door haar
aangevoerdewatermassa,daarzjbjBenares,
165geogr.mjlvan den mond derHoogly,in
het drooge Jaargetj 4000 Ned.elbreed en 10
Ned.eldiep,en in den regentjd 9000Ned.
elbreed en 17 Ned.el diep is.Men berekent

haren gemiddelden Jaarljkschen wateraanvoer

op ruim 800000 millioen Ned.kubieke ellen,

waarbj zich een twintigdtlizendmillioenNed.
kub. ellen vaste stofen bevinden. De rivier
is voor vlotten bevaarbaar t0t a'
an Hardwar,
terwjlde vaartmetjzeren stoombooten zich
uitstrekt t0t aan Gharmaktisar, 192 geogr.

mjl boven Caltutta en 85geogr.mjlboven

Allahabad. De scheepvaart is levendig t0t

DeGangspil.

Cawnpore,341/
'
2geogr.mjlbovenAllahabad; De eerste is een lang stuk jzer, ingela-

verder opwaarts vindt men in de rivier vele ten in het dek'en rustende op een spoor.
ondiepten en stroomversnellingen, die er in De k0p isdedekschjf(A),waarindewindhet drooge Jaargetjde het verkeer te water boom en worden gestoken, en rom dom den
meejeljk maken.De Ganges is deslagader koning, even boven het dek, vindt men de
van geheel Bengalen en van de noordweste- klampen.Hetgebruik bljkt voldoende uit de

ljke provinciën; zj was voox de Britten de iguur.W j merken voorts op,datrondom de
groote heirweg,waarvan zj ter verovering gangspil een palrad is aangebragt en dat de
van Tndië gebruik maakten.Van niet minder klampen van pallen voorzien zjn, om het
belang is deze rivier voor den handelen voor terugloopen te beletten.De gangspilheeftveel

GANGSPIL-GANS.

359

meer wrjving dan debraadspiljmaarlevert schreef,behalve een aantalvlugschriften:rDu
hetvoordeelop,datbj haar veelmeerman- chloreemployécommeremèdecontrelaphthisie
nen aan de w indboomen geplaatst kunnen pulmonaire (1822)''7 en ;
)llistoiredesemworden. Behalve gewolïe gangspillen heeft battmeuts(zdetlitgave 1841).
Ga,
nofden Of Glanssehubbi
yen is de naam
men ook Eckhards-&plllen, die bestemd zjn
om zware lasten metaanwending van geringe eentlr Orde van visschen, die men eerst na
ligchaamskracht op te heffen,waartoe ztlvan het grondig onderzoek der tbssiele visstshen
een raderwerk zjn voorzien.Men heet
'
terop dopr Ayassizheeftleeren kennen,daarsletshts
zeeschepen, die met eene kleine bemanning weinige soorten dier orde uit vroegere tjdvaren? maarzezjn teduuronlalgemeen in perken voorhetonzezjn bewaard gebleven.

gebrulk te komen. Tntusschell k0n m en m et Hun kenmerk is de bedekking van hun ligde Eckhards-spil zoo groote kracht Ontw ik- chaam metbeenachtige sehilden of schubben,
kelen) dat men er vastzittellde sehepen,die die van buiten met een glansrjk glazuurot'

anders verloren zouden zjn,mede op vlot email versierd zjn,uitgezonderd bj hetgewater kan werken.
slaeht Amia. T0t de Glansschubbigen rekent
Ganilh (Charles), een verdiensteljk hj dusook detroskieuwigen!zooalshetzeeFransch staathuishoudkundige, geboren den paardjeenz.,alsmedede koûer-en egelvisch
5den Jant
larj 1758 te Allanchein hetdepar- en de pantserwelsmetde vormaagschaptevortementCantal,wasbj hetuitbarsten derre- men.JohannesMidlerheeftdelaatstqenoemde3
volutie van lt
M89 advocaatte Parjs en zag afdeelingen er tlit vftrwjderd en zlch hiertoe
zich totkiezerbenoemd.Hoewelhjgedurende beroepen Op de kenmerken van hetinwendig
de om wenteling geene in het 0og loopende

zamenstel.T0tde thans levendeGanoïden be-

r0l vervulde, betponde hj zich steeds een
vriend van vrjheid en regt.Na deRestauratie werd hj lid der Kamer van Afkevaardigden,waar hj t0tin 1823 werkzaam was

hooren de geslachten Pol
ypterws in de Njl,

als een onverschrokken spreker tegenover de

Lepidostens en Amia in de Noord-Amerikaansche rivieren,Rpatltlaria in de M ississippi,en

Aeqpenser(de steur).Deeerste3 zjnbeenige,
dc laatste 2 kraakbeenige visschen.Zie voorts

dweepzieke meerderheid. Ztjne schranderheid onder Vissclten.
en vaderlandsliefde bezorgden hem de achting
Gans (De) behoortt0tdeklasse derV0van alle welgezinden,en van zjnevlugsehrif- gels (Aves),de orde der Zwemvogels(Nataten hadden sommige grooten irlvloed op de tores),defamiliederEendachtigen (Anatinae,
openbare meening.Hj Overleed den 4den Mei Lamelloso-dentatae) en t0t hetgeslachtde<
1836.Van zjne belangrjkstewerken vermel- Ganzen (Anseres).Zj ondersoheidtzich door
den wj:mDes systèmesd'économiepolitique een m iddelmatig langen hals en m iddelmatig
(1809,2deuitgave1822)''- rEssaipolitique langebeenen,ovale,vernaarvorengeplaatste

sur le revenu publique des peuples de l'anti- neusgaten, en Onvolkomene,als stompe,kequité:du moyen â'
ge etdes sièclesmodernes, gelvormige tanden uitpuilende plaatjes aan

(1806,2deuitgave2 dln,1823)'7
,- en rDic- de randen van den snavel.Deyr'
qzeof'
trild,
e
tionnaire analytique d'éeonomie politique yans (A.cinereus M eyer),diedeszomersin
het midden en in het noorden van Euxopa
(1826)''
Gannal(Jean Nicolas)?een Franschschei- haar verbljf houdt, is de stamm oeder van
kundige en uitvinderderkt
mst,om ljken te onze tamme gans.Zj isvan boven grjsgebalsemen,geborenteSaarlouisdenz8stenJulj wolkt en van onder w itaohtig;de snavelen
1791, vergezelde als m ilitair apotheker het de pooten zjn geelaehtig rood,en de vleugels
Fransche leger naar Rusland. Hier werd hj korter dan de staart. Vroeg in het vooqjaar
krjgsgevamgen gemaakt, ontsnapte echter, trekt zj naar het noorden, om te broedcn.
kwam te Dresdent waar hjj aan generaal Zj bezoekt de weiden en bouwlanden en is
Vandamme a1s ad.itldant werd toegevoegd, en slanker,vluggel'e1
1sehranderderdandetamm e
geraakte nogmaals in krjgsgevangenschap. gans (A.domesticlls Z.).Deze laatste is veel
Bj zjn terugkeer in Frankrjk verkreeg htj grooter en gewoonljk wit,en wordt wegens
eene betrekking in het laboratorium der P0- hare vederen,ejeren en vleesch op vele boerlytechnische schopl, werd praeparator btjde derjen getbkt.In den Elzas bezigtmen eene
technische voorlezingen van Thénard,kwam bepaalde wjze, om ze te mesten,Om alzoo
daarna aan het hootklvan eene katoenfabriek groote ganzelevers te krjgen, die onder den
endaarnavaneeneschoensmeer-en inktfabriek. naam vanFI/JdeJpï:grasal
seenelekkernj
Later hield hi
j zich bpzig methetbalsemen dooryeheelEuropaverzonden worden.Vooral

va
n ljken;hiertoespootht9in eeneoyening in Dtlltsehland Ontmoetmenhierendaargroote
der halsslagader eene Oplossing van alllln-zou- troepen tamm eganzen,die dot)rkinderenworten, welke in alle deelen doordrong,waarna

het1jk?volgensdemethodederEgyptenaren,
in windselen werd gelegd.D e uitvlnding van

Gannal werd van verschillende zjden met
levendige belangstelling begroet, en weldra
werd hctmode,(
le ljken # la Gannal te laten balsemen. Gannalbreidde zjnezaak uit
t0t zelf'
s buiten de grenztl
n van Frankrjk,
en ontving we1 eens 2000 frallcs voor een

den gehoed.
Eene andere soort van wilde ganzen,A .

gd/'
?
1zl, is kleiner dan de grjze gans;bj
haar zjn depunten dewortelvan den sna.se.

velzwart?en de vleugels langerdandestaart.

Zj rigtvaak aanmerlteljkeverwoestingenaan
op het land, daar zj zich gaarne?even als

de voorgaande, van pelllvruchten meester

maakt. - De sneentvyans (A.hyperboreus)
enkel ljk.Hj overleed in Januarj 1852.Hj heel'
t oranjekleurige voeten en is geheelwit
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met uitzondering van de toppen der vlellgels. wetenschappeljke strjd,dien hj,a1saanvoerH= r vleesch is zeer smakeljk.A..
& ricltz derderwjs
egeerigeregtsgeleerdeschool,voerde
is eene bewoonster van het noorden en komt tegen Sarigny,hethoofd derhistorischeschool.
Ga
'
ns
ant
woo
rddeop deaanvallen van Rari-qny
in deNoord-Amerikaanschekuststedenbjdt
ligenden term arkt.Hier en daar ontmoetmen in diensboek nDasRechtdesBesitzes(1836,

bj liefhebbersvan vreemdevogelsdeEqypti- 6de uitgavel'' in zjn geschriit rueber die

4c1d .gx.
: (A. aegyytiacus),(he over geheel Grundlage des Besitzes (1839)'',waarin hj
Afrika is verspreld. Boven onze tamme op eene geestige, scherpe wjze de critische

q
ans geven de landlieden in Noord-Ame- methodevan Sarigny bestreed,diensgevoelen
nka de voorkeur M n de Canadaselte .ç* d omtrent het bezl
t als Qts Jdi&l'
#.
: poogde
(A.eanadensis),omdat zj evenzeergeschikt
is om vet teworden,zeersmakeljk vleesch
heeftendaarenboveneen grooteraantalejeren
legt.Zj zwerfterrond inverbazendetroepen.
DeJagersschietenerinmenigte,endeoeverbewonersder Hut
lsonsbaailatenhaardeswintexs bevriezen om ze alzoû tegen bederfte
bewaren.O0k vindtmen thans in de dierentuinen de Anstralhehekoendergans(Cereopsis
NovaeHollandiae)1die zich vool-aldoorhare
hoenderachtige gestalte onderscheidt.Men ver-

zekert,dathaarvleeschvoortreFeljk is,weshalveharealgemeeneverspreidingalswensche-

te wederleggen? zjn aanval t0t de aanhangers der historlsche school in het algemeen
uitbreidde,en daarnazjn eigen gevoelpn 0mtrent het bezit als een repf op wjsgeerige
ht te verdedigen.Van de overige
'ponden zoc
geschriften van Gans vermelden wj:rRiickblickeaufPersonenundZustânde (1836)'
5,KYorlesungen iiber die Geschichte der letzten
fiinfzig Jahre (in het rHistorischesTaschenbuch''van 1833 en 1834)'' - en nvermischte
Schriften juristischen,historischen,staatswissenschaftlichenund :sthetischenlnhalts(1834,
2 dln)''
.Grooteverdienstenverwierfhjvoorts
door het bezorgen der uityave van Regel's
XVorlesungen iiberPhilosophleundGeschichte''.
Met eenige vrienden stichtte htj voorts de

ltjk mag worden beschouwd.
Bj de Ouden wasdegansaan Pers@hoyte
(Prosérpina)gewjd;00k bragtmen haarten
oFer aan Here (Juno).Te Rome vond men KJahrbiicherfiir wissenschaftliche Kritik''1en
er op hetCapitool in den tempelvan laatst- overl
eed alshoorleeraarin deregten teBergenoemde godin.Men had er eerbied voor de ljn den 5den Mel1839.
4isde naam van
ganzen @edertdezebj den invalderGalliërs Ganserik (Potentilla L.
door haar geschreeuw de bezetting van het een plantengeslachtuitdefamiliederRosaceën.
Capitoolhadden gewektjtoen devjand het Het Onderscheidt zich door een lo-spletigen
wilde bespringen.

kelk,waarvan de slippen afwisselend kleiner

G ans (Eduard),de vertegenwoordiger der zjn,door5bloembladen en eendopvruchtjes
wjsgeerigeschool0pregtsgeleerdgebied,werd dragenden,kleinen,bljvenden,nietvleezigen,
geborenteBerljn denQzstenMei1798,bezocht dikwjls behaarden vnlchtbndem.Onderschei-

d
e universiteitin zjnegeboorteylaats,teGöt- denesoorten groejen in 0nsVaderland.S0mtingen en te Heidelberg, vestlgde zich als mige van deze hebben gele bloemen en gedocent in de regten te Bexljn en kwam er vinde bladeren, zoûals de heesterachti
gegtzzsedert 1828 met kracht in verzet tegen de serik (P.fruticosaL.)meteen heesterachtlgen
historische regtsgeleerde school, aangevoerq stengelj- gilversehoonyanserik(P.anserinaz.)

door Sav%ny.Hj verkreeg veleaanhangers,
vooral o0k door den invloed vau Hegel,met
wien hj zeerbevriend was.Nadathj in1825
eene reis ondernomen hadnaar Frankrjk en
Engeland, ontving hj eene benoeming t0t
buitengewoon hoogleeraar te Berljn.Bj xfwissellng bezocht hj voorts Miinchen en
W eenen, Parjs en Londen. m eds in 1820
had hjzjnepscholienzum Galus''uitgegeven,
waarinhj zjnstandpuntmetdemeestenaauw-

metafgebroken-gevinde bladeren,een kruipenden stengel en eenbloemige bloemstelen, -

en nederlQgende.
çlzlt
vdrïà (P.supina L.)met
gevinde,een weinig ruige bladeren,langwerpige,diep-getande blaadles,eenliggenden,gegalelden stengel en okselstandige bloemen.
Andere hebben gelebloem enengevingerdebla-

deren,zooalsderoorjaars-ganserik(P.vernaL.)
met s-voudige, omgekeerd.eirondejyetande,

zachtharige bladeren, een nederbulgenden,
keurigheid had vastgesteld,zoodatditgeschrift getakten stengel en omgekeerd-hartvormige
grootopzien baarde.N0gmerkwaardigerechter bl
oembladen,- krubendet
çtxziq
vdrik (P.repraszjnboek rDasErbrechtinweltgeschic,
ht- tans L.4metdergeljkebladeren alsde voom
llcher Entwickelung (1824- 1834 dl 1- 4)'', aande, maar met een kruipenden stengel en

waarin hj aan de regtsgeleerdheid een wjsgeerigen grondslag zocht te geven. Voorts
schreefhj psystem desrömischen Civilrechts
(1821)'',- en rBeitrsge.zur Revisign der
preuszischen Gesetzgebtlng (1830- 1832, een
tddschrift)''.Zjnepgqulariteitverwierfhjethterdoorzjnevoorlezlngen,inzonderheiddool'
zjne lessen over de geschiedenis van den
ni
d
ieuw eren tjd,waarin hj doolzjnevri
jmoegheid,warmte en geestigheld zjnetalrjke
hoorders wistte betooveren.D ielessen werden
echter door een verbod derpolicieplotseljk
gestakt.- Van meer ernstigen aard was de

eénbloemiye, okselstandige bloemstelen, en zilvervntte .çlg
c,
geri7
r (P.argentea L%4met
s-voudige bladeren en wigvormige,halfvindeelige,van onder wit-viltlge bladeren en een
regtstandigen,viltigenstengel.Eindeljk heeft

men er metwitte bloemen en gevingerdebladeren, zooals de aardbeziebladige.ycw.
sedk (P.

Fragariastrum Ehrl
t.)met 3-voudlge, ovale,
stompe, gekartelde, van Onder vlekkige bladeren,een bjna draadvormigen,liggenden,

ruigenstengelenom gekeerd-hartvorm igebloem bladen.- Van P.4-.
s6::2.werdenvoorheende
wgrtelen hetkruid voorgeschreven alsgenees-
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middel bj buikloop en bj tusschenpoozende zjne geboortestad te begeven.Hier nam hj
koorts, - en men bezigde het kruid van zjn intrek in hetkloosterderheilige Clara
P. tzrlg-feg a1s zamentrekkend middel. T0t of der geesteljke maagden, waar n0g lang
de sierplanten behooren P.cfroytzzwindcLodd. bovt
mvermflde,tloorhem medegebragtebljbels
uit Nepalmetdonker-bloedroode bloemon,-- ztjn bcwaard gebieveu.Jaarltjkseclltertoefde
P.JCZNJ .Z.,eeneplantderZwitserscheAlpen, hj eenige weken in de abtdj te Aduard en
metgroote,goudgele bloemen,- P.formosa bezocht hj het klooster van St.Agyes bj
D0. uit Nepal met bloedroode bloemen, Zwolle. Voor '
toverige wjdde llj zlch aan
P.grx##!et:L.,in Zwitserland eninSiberië het onderwjs en aan het Opstellen van vergroejende,metgroote,lichtgelebloemen)- schillende geschriften,enoverleedteGroningen
en P..
Teest
uo < .,eene heesterachtige plant, den 9denOctober1489.Hjwerdinhetklooster
die op Creta groeiten fraajewittebloemen va'n de heilige Clara,thans het Burgerweesdraagt.
huis, begraven. De xaad der stad plaatste in
Gansfort (Johan W essel),ook Ganzevoort, 1637 een steen meteen Latjnsch grafsehrift
Ganzevoet en Goesevoet genaamd, een uitste- o!
lzjnerustplaats,en toen die zerk verloren
kend Nederlandsch godgeleerde en voorlooper glng, werd er een gedenksteen geplaatst in
der Hervorming, werd geboren te Groningen den muur van het rebotlw.Zjuegeschriften
omstreekshetjaar1420en wasvan moeders- werden onder den tltel rFarrago rerum tllezjdevermaagschaptaanhetaanzienljl
tgeslac,
ht Ologicarum '' eerst uitgegeven door Imther te
Clant.Hj aanschouwde hetlevenslichtineen W ittenberg, en vervolgens onder dien van
huis in de Heerestraatnabj den Caroliweg, rW esselii Gansefortii Groningensis, rarae et
.

waar thansn0g hetfàmiliewapen in dengevel reconditae doctrinae viri,quiOlim lux m tlndi
van een later aldaar verrezen gebouw gevon- vulgo dictus fuit,opera,quae inveniripotue-

den wordt. Toen hj reeds vroeg zjn vader runt omnia (1614)'' door Joachim z1.
l/izw.
verloor,lietzjnenichtOdeW - Jhem tegeljk
Ganqfort was een uitstekend beoefenaarder
met haren zoon te Groningen onderwjzen,en Hebreeuwsche,Griekscf
heen Latjnschelettezond hem later naar de school der Broeders ren en bezat daarenboven eene degeljke

des Gemeenen Levens te Zwolle.Dààl.ver- kennis van de nieuw e talen en van degeneeskeerde hj met Tltomas tz Kempis en legde kunde.HjwasvoortsdeeerstediedenPausetevensde grondslagenvooreeneverlichtedenk- ljken aiaatOpenljltafkeurdeen Om diereden
wjze, zoodathj van zjn aanvankeljk voor- door zjne tegenstanders met den naam van
nemen afzag,om in hetkloostervanSt.Agnes magistercontradictif
lnis(tegenhaspelaarl''be-

bj Zwolle zjn intrek te nemen,maarzich
naar Keulen begaf, waar hj zjne stt
ldiën
voortzette en t0tmeesterin de vrjekunsten
bevorderd w erd, w aarna de Keurvorst van
de Pfalz hem t0t leemar in de wjsbegeerte
te Heidelberg benoemde.Hj bedankte echter
voordie betrekking,en gingeerstnaarLeuven
en toen naar Parjs en andere steden van
Frankrjktwaar ht1 16 Jaar vertoefde.Vervolgensbezochthj Italië,waar
'hjdevriendschap vernieuwde met RQt'
tts IT,
'
r,dien hj

stempeld werd.Laterishj erkend en geht
ll-

Paus hem verlof gaf, om eenegunstte verzoeken,vroeg Ganq
forteenGriekschen eneen
Latjnschen bjbel uit de bibliotheek van het
Vaticaan,en toendePauszeide:pMTaarom hebt

zjne schoonheid door degodennaarden Olympus gebragt,om erdenbekervan Ze'
as(Jupiter)
te vullen. Zjn vader kreeg daarvoor een uit-

gjgeenbisdom ofietsdergeljksgevraagdy''gaI
Ganfbrtten antwoord: pomdat ik zoo iets
nietnoodig heb.
Na het verlaten van Italië reisde hjvolgens

latere verhalen werd htldoor den adelaarvan
Zens of door Ze'
tts zelven geschaakt,terwjl
deJongeling zich op den berg 1da bevond.De

dit is onzeker.Men weet echter,dat hj zich
wederom naar Parjs begaf en eene groote
kerkvergadering te Basel bjwoonde.Daarn:
keerde hj terug naar zjn Vaderland,maar

zjne schaking ol
? verschillende wtjzen voor-

reeds te Parjs had leeren kennen. Toen de

digd als voorbereider der Kerkhervorming,en
Lntlter gafeen treFentlgetuigenisvandeover-

eenstemming zjner gevoelensmetdie van den

Nederlandschengeleerde,DehoorleeraarMl
-rling heeft in zjne pcommentatlode '
Wt'
sseli
Gansfortii (sum vita tum meritis (1831)''de
verdiensten van dezen man op eene loFeljke
wjze in hetlichtgesteld.
Ganym edes,volgensde Grieksche fabel-

leer een zoon van Tros en Callirrltoè',een
broeder van Ilns en A ssaracns,w erd w egens

m untend span paarden ten geschenke.Volgens

sterrekundigen plaatsten hem onder de stersommigen naar Griekenland en Egypte,doch ren van den Mraterman.Dekunstenaarshebben

gesteld; bekend ls vporalhet kunstgewroeht
van den beeldhotlwer Lelkhares,hetwelk Ga-

nymedes voorsteltterwjldeadelaarmethem

werd in 1477 door Philipgms,keurvorst van Opstjgt.
de Pfàlz,naar Heidelberg geroepen,om aldaar
Ganzebloem a zie Chrysantl
temnm.
den leerstoelder godgeleerdheid te bekleeden.
Ganzevoet, zie Chenopodium.

Hj had zich evenwel door zjne verlichte
denkbeelden reedsgehaatgemaaktbjdegeesteljkheid, zoodat ht@ gedwongen werd,zich
t0thetonderwjsin di!letterenenindewjsbegeerte te bepalen.Toen hj inmiddelsvoort-

G ap , de hoofdstat
l van het Fransehe de-

partement Hautes Alpes en van hetvoormalig
graafschap Gapençf
lis in Daupllinp, ligt 10

geogr.mjlten zuidzt
lid-otlsten van Orelloble
in eene bekoorljke vlakte, ten halve van

ging,de dwaalbegrijpen derKerk te bestrj- grootsche berggevaarten (llngeven eu ongpvt?t?l'
den, zag hj zich elndeljk genoodzaakt,om 700 Ned. el boven de opyervlakte derzt
pe.
Heidelberg vaarwel te zeggen en zich naar Zj is de zetelvan een blssttllop, van eene
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regtbank van eersten aanleg,van eencourd'as- hetkabineten wistbjdeOosterscheverwiksises en van een vredegeregt. Voorts heeft kelingen de onzjdigheid van Serbië te handmenereengodgeleerdseminarium ,eenekweek- haven. Om echter de ontevredenheid uit den

school voor onderwjzers, een collège,eene wegteruimen,doordeRussisch-gezindepartj
openbare boekerj,eenelandbouwvereeniging bj het volk veroorzaakttverleende deVorst
enz.Totde merwaardigste gebouwenbehooren hem in 1854 zjn ontsl
ag,waarna Garab
janin
er de hoofdkerk in spitsboogstjlen meteen zich naar het buitenland begaf. Toen echter
zeshoekigen toren versierdj het gebouw der in 1857 de afkeerigheid des volks van htm
prefectuur met hetmausolêum van den conne- Vorst gedurig duideltjker bleek, keerde de

table Lesdi
guières, door Jaoques AïcAier uit staatsman tertlg en kreeg weder het beleid
zwart marmer en albastsierljk vervaardigd, der Binnenlandsche Zaken in handen.Zoodra
het stadhuis, de schouwburg en een in 1832 voortsAleœander Xtzrtweor-t
yzpïfj/in1858door
gebouw de waterkom m et eene waterleiding. heteenstemmig besluitderVertegenwoordiging
Men vindt er n0g geen 10000 inwoners,en van zjne waardi
gheid ontzet en Milos
j de

de voornaamste bronnen van bestaan zjn er
dew0l-,zjde-en k>toenfabrieken,hetsljpen
van marmer, brandewjnstokerj,loojerj en
pottebakkerj, benevens de handel in vruch-

ouderein zjneplaatsop nieuw gekozenwas,
bepaalde zich Gamas
janin t0t hetambteloos
leven,doeh na den doodvandienVorst(1860)
kwam hj weder in dienstbt
jdienszoon en

ten,vee,leder,w0l en talk.D e stad verheft opvol
qeruHieltaël,waarnahjin1862nogmaals
zich op de plaats van hetRom einsche Vapin- voorzltter w erd van het kabinet'.A1szoodanig
cum , hetwelk door de Gothen,Longobarden bestuurde hj de Serbische aangelegenlleden
en Saracenen verwoest is.Later in de middel- t0t in November 1867, toen de Vorst hem
eeuwen behoorde zj bj afwisseling aan de een eervnl ontslag verleende! om langs dien
graven van I'oreolquier,aan den bisschop,en weg een meerpersoonljken lnvloed tebeko-

aan den dauphjn va'
n Vienne.Van 1264 t0t men Op den ganq derregeringszaken.
Garat (Domlnique Joseph, graaf), een
1828iszj t0tvjfmaalt0e dooraardbevingen
geteisterd. In den Ht
lgenoten-oorlog had zj Fransch staatsman en uitstekend sehrjver,
veel teljden,en in 1692werd zj door her- geboren teUstariz bj Bayonneden8stenSept0g Vietor dzzlc#/'
?4,
:van zskz
tltwe ingenomen en tember1749,hadzichreedsdoorzjnepEloges''
op den kanselier L'Hôpital, den abt Swyer,
Fontenelle en anderen gtm stig onderscheiden,
en was redacteur van het rlournalde Paris'',
toen de Omwenteling uitbarstte. De burgers
thans Fezzan.Zj Tvorden doorlTer6dotusbe- van Bordeaux vaardigden hem afnaarde eerschreven a1s zeer onbesehaafd gebrekkig ge- ste NationaleVergadering.Hierdoorkwam hj
kleed en in holen hun verbljfhoudende.Toen in hoogst merkwaardige omstandigheden.Als
de Romeinse,
he legioenen in Afkika doordron- ministervan Jnstitiemoesthj Lodewj;kXVI
gen,werden zj door Cornelins 2t
ë!ùzI#,een met het over hem uitgesproken doodvonnis
door de vlammen verw oest.
Garam anten (De) vorm den weleer een
groot volk in het binnenland Van Libye,ten
zuiden van de Groote Syrte, in Phasania,

tjdgenoot vyn Caesar,onderworpen.
Garanplne,zie A
Veekrap.
Garantle!zie Waarbory.

Garasjanln'(Tlia),eenSerbischstaatsman,

behoortt0tdie grooteqrondbezi
tters,wier nam en m etdegeschiedenlsderw edergeboortevan

Serbiëonafseheideljk verbondenzjn.Hjwerd
geboren te Garasla, een dorp in hetdistrict
Kragoejewatz, ontving buiten zjn vaderland
eene uitstekende opleiding en trad reedsvroeg
in staatsdienst.HtJ
'nam deelaan debewegingen,die door de eigendunkeljke daden van
vorstM ichaè'
lOùresp-i/j/waren veroorzaakt,

bekend maken, en als m inister van Binllen-

landsche Zaken scheen hj vaak een ljdeljk
werktuig te wezen van H lbertenDanton.Toen
hj in 1793 zjn ûntslag genomen had,werd
hj alseen gematigdein den lterkergeworpen
en eerst den 9den Thermidol.weder Op vrje
voeten gesteld. Hj zag zicll daarna aan het
hoofd geplaatst der Zaken van Onderwjs,
doch liet deze botrekking weldra varen?zich

vergenoegend met(,
(
?n protbsst
lraatin de wtjs-

begeerte aan de pas-opgerigte norm aalschool.

In 1798 ging htJals gezant naar Napels,en
in 1799 werd hj lid.vanden RaadderOt
lden.

alsmede aan het verzettegen dien Vorst,het- Napoleolk benoemde hem voorts t0tgraaf,sewelk zjn afstand van het bewind ten gunste nator en ridder van het Legioen van Eer.

van zjnzoon Miel
taëltengevolgehad (1839), Laterevenwel bragthtjin kalme vergetelheid
zoodat Garaql'anin zich aan den steeds n0g zjne dagen door,totdat htj,bj denterugkeer
magtigen invloed van hetgeslachtObrenowitsj yan Napoleon v'an Elba t0t lid van het Veronttrekken moestdoornaareldel'
sde wjk te tegenwoordigend Ligcllaam benoi'md,zichm et
nemen. D00r bemiddeling van Rusland en kracht liet hooren tegen de Bourbons.Bi
j de
Turkje keerde hj echter in 1842 terug,en vernieuwing van hetInstitllutonderLodewj;k
toen gemeld geslachtin datjaargeheelen al XVIIIwerdzjnnaam 0jdeljstderledendooruit het bestuur des lands verwjderd was, gehaaldeneerstnadeJuly-omwentelingvan1830
werd hj doorvorBtAleœanderfcl*
lçeprçez
l
tl
ifq
s
.
j, zaghj zich wederin d1egeleerdevereeniging
t0t wiens verheëng hj 'jverig had medege- opgenomen.Hj overleedinzjnegeboorteplaats
werkt,m etde portefeuillevanBinnenlandsche den 9den Dtàcember 1833, hoogstbelangrjke
Zaken belast.In die betrekking verwierfhj Mémoires''achterlatende.- Jeam P'ierreGcrcf,
groote verdiensten door eene grondige hervor- een beroemd Fransch zanger,geborenteU stariz
ming van de regtspleging en van hetonderwjs. den 25sten A pril 1764,w aseen neefvan den
In 1852 zag hj zich benoemd tothoofd van voorgaande,en begafzich in 1782naarParjs,

GARAT-GARCIA GUTIXRREZ.
waarhjin 1795 zich benoemdZ2,g t0tleeraar
aan het Conservatoire.Hj bezateene prach:ge stem en eene verwonderljke kunstvaar
digheid, volbragt eenige kunstreizen naar
Spanje, Italië,Duitsehland en Ruslandten
overleed teParjsden lstenMaart 1823.
Raravaglia (Oiovita),een uitstekendgra-
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Garçao (Pedro AntonioCorreay Salema),

een uitstekend Portugeesch lierdichter,geboren te Lissabon den 24sten April 1724,w erd
vvegens eenige artikelen tegen den nlal-kies
de J?o-lcl,opgenomen in de rGazetta diLisboa''in hechtenis genomen en overleed in den

kerker den loden November 1772.Hj nam

us t0t voorbeeld) maakte zich ook
veur,geboren te Pavia den 18den Maart1790, Horati'

ontwikkelde reeds vroeg zjn aanleg voorde verdiensteljk Jegens het Portugésche drama,

kunstonderdeleiding vanprofessorAnderloni, en schreel' eenige critische verhandelingen.

zoodat hj reeds0y zjn 16dejaarde behulp- Zjne pobraspoeticas''zjn in 1778 teLissazame hand k0n bleden bj hetgravéren der b0n in het lichtverschenen.
ontleedkundige platen van kbkarpa.Ingenomen
G arcia (Manuël), een beroemd zangeren
met zulk een leerling, dien hj hatteljk lief componist,geboren te Sevilla den zlstenJanuzond,hadAnderlonidenjeugdigen Gararaylia arj 1775,verwierfweldra grooten roem te
in 1808 naar Milaan en stelde hem in staat, Cadix en Madrid door zjne prachtigestem ,
om er hetOnderwjsvan Lonyhitegenieten. en begaf zich in 1808'naarParjs,waarhj
Reeds onder zjne eerstea'
ldaarvervaardigde in de Italiaansche opera metuitstekendgevolg
gravures zjn er twee,die doûr de Académie Optrad. In 1811 ging hj naar Italië, waar
werden bekroond! nameljk pDe dochter van hj desgeljksmetbjvalwerdbegroeten zjne
Herodias''van Iumni,enrlloratiusCocles''.De- studie in de zangkunst voortzette.Van 1816

zelfde onderscheiding vielten deelaan zjne t0t 1824 vertoefdehj bj afwisselingteParjs
XHeilige Familie''van Rafaël,welke hj na en te Londen als zanger en leeraar in de
zjn terugkeerte Pavia op zjn Q3stejaarv0l- zangkunst.Vervolgensging hj met eenoperatooide.Hj graveerdevoortsdeportrettenvan gezelschapnaarNew -York en laternaarMexico.
veleberoemdepersonen,en onderdezebekleedt' Toen hj gereed stond Om naarEuropa terug
dat van K arel T'rde eerste plaats.Voortsver- tekeeren,werdhjOp denwegnaarVeracruz
vaardigde hj gravures van den nDavid''van van alzjn geldberoofd,zoodathjdegehoopte
G'
tereinoenvanhetpchristuskind''vanAHaratta. rustnietmogtsmaken,maa.
r te Parjsweder

O
p 3zjarigen leeltjdmaaktehjeen aanvang
met de Ontmoetlng van Jacob en Rachel''

eene zangschoolOpende.Eenige pogin'gen,Om
ook als zangerw eder Op tetreden,m islukten,

van Apptani, welke hem grooten roem be- en hj wjdde zich voortaan aan compositie

zorgde,geljk ook de rMadonna della Sedia''
van Rajaël. Een ander meesterstuk is de
Beatrice U0X0i1'naar Gnido .A:z?i.In 1833
werd hj benoemd t0thoogleeraarin degra-

en onderwtjs.Hj had meergeschiktheidvoor

dichter, geboren den loden October 1812 te
Szekszard in het comitaat Tolna, studeerde
te Fiinfkirchen en te Pesth,enverkreegalhier
eene ondergesch.ikte betrekking bj de biblio-

Oudste doc,hter M aria Ft?licï/l, meer bekend
Onder den naam van M alibran.Aandevorming

dit laatste dan voor de eerste, hoewel rEI
poéta calculista'' en rEl ('alifo di Bagdad''

dool
*hem vervaardigd,metbjvalwerdenOntvangen.Hj overleed teParjsden 9den Junj
hj overleed reedsden zisten April1835.
1832.- Van zjne leerlingen Onderscheidden
Garay (Johan),een uitstekendHongaarsch zich NolgrritenM ericLalande,en bovenalztjne
veerkunstaan de Académie te Florence,doch

van zjnetweede dochterPattline,laterViartfpf-Gcrcil,had llj weinig deel.- Ztjn zoon

theek. Gevormd door eene degeljke studie M annël, geboren te M adrid in 1805,w erd in
der Duitsche letterkunde en opgewekt door 1835 leeraarin den zang aan heteonservatoire
de gespierdepoëzj van Vörö&maet
y,deed hj teParjsen laterleeraarindenzangteLonden.
in 1834 zjn heldendicht rcsatâr''ln het licht Deze heeftzich door zjne geschriften over de
verschjnen.Daarna volgden eenige drama'
s? menscheljke stem ,alsmede door zjne rEcole
zooals nArbocz (1837)'', - morzâgy Tlona de Garcia (1841,4de uitgave 1856)''verdien(1837)''- en mBâtory Erszébet (1840)''.In steljk grmaakt.
de jaren 1834- 1837washj alsmederedacteur
Garcla G utiërrez (Antonio), een
van den ,,Regélö''en van 1838- 1839 als re- Spaansch tooneeldichter, geboren in 1812 te
dacteur van den Presburger rllirnök''werk- Chiclana, wjdde zich te Cadix eerst aan de
zaam , terwjl htJbtina alle Hongaarsche tjd- studie der geneeskunde,m aar liet ze w eldra
schriften metzjnelyrischeyedichtenverrjkte, varpnt om zich naar M adrid te begeven en

waarbj zich keurige stukles bevinden. O0k
heeft hj sierljke'balladen geleverd, vooral
die,welkehj onderden naam van rArpâdok
(1847,2de uitgave 1848)''t0t een btlndel ver.
eenigdheeft.Voortsverschenenvanhem fraaje

zich aldaar bj de beoefening der dichtkunst
te bepalen. In den beginnehad hj metvele
zwarigheden te kampen.W athj aan dedagbladen leverde, bezorgde hem naauweljks
genoeg Om in de dringendste behoeften te
lyrische gedichten onder den titel:pBalatoni voorzten,en zjne eerstetooneelproeven werKagylok (1843)''.Zjnegedichten enlaterzjne den telkens afgewezen.Eindeljk gelukte het
verhalen zjn 00k verzameld uitgegeven.Zjn hem , het treurspel rEI Trovador'' in het
laatste werk was het historisch epos psz. Teatro delPrincipete doen opvoeren,enzjn
Lâszlo (1850,2deuitgave1853)''.Hj Overleed stuk ondervondzoo grooten bjval,dathj op
den 5denNpsiember1853.- ZjnbroederAlois, eenmaal de lieveling werd van hetpubliek.
geborenden 24ster December1818,behoortdes- Hetzelfde voorregt viel ten deel aan zjn
geljks t0tde populaire Hongaarscheschrjvers. drama pE1 encubierto de Valencia'',terwjl
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zjnetreurspelen rE1page'' - en rLa cam- departementen in het zliden van Frankrjk

pana de Huesca''minderqoed bevielen.Hier- en ontstaat in de bergstreek van Gevaudan,
doorgekrenktbejafhj zlch naardeNieuwe t0t de Cevennes behnorend, uit de Gardon
wereld, waar btl eerst op Cuba en laterte d'Alais, de Gardon d'Anduze en de Gardon
Merida in Yucatan zjn verbljfhield.Na zt
jn de Mialet?waarna zjoaderhaar eigen naam

t
erugkeerin Spanje zag hj zich benoemdt0t doorde vlakten van Ners en Boucoiran kron1id van de tooneeldiredle en daarna doorden
kelt,de Braune,Bourdie en Auzon (metde

minister van Finandun meteenezendingnaar Seyne) Opneemt,zich onder den beroemden
Londen belast.W ederom werktehj voorhet PontduGard enlangsRemoulinsvoortsyoedt,
tooneel en van zjne talrjke stukken werden en zonder bevaarbaarte worden zich ultstort
de treurspelen XSimon Bocanegra''en vooral tusschen Aramon en Beaucaire na een loop

de rvenganza catalana''uitbundigtoegejuicht. van'rtlim 18 geogr.mjl.
Laatstgenoemd stuk werd in 1863 en 1864t0t
zevenm aal t0e gedrukt. Garcia GIJJr- Z is

Het depaetement Gard,zamengesteld uit de
landschappen Nemosez, Alais en Uzagais,
ongetwjfeld de beste Spaanschetooneeldich- vormthet bisdom Nîmes,en telde in 1866 op

tervanonzentjd.Zjpeversiicatieisvloejend, 106 (
J geoqr.mjl bjna 430000 inwoners,
en zjne drama's bevatten prachtiqelyrische waaronder zlch 130000 Protostanten bevinden.
gedeelten.Niettemin hebben zjnellexdlchten, D0 hoofdstad is Nîmes, en het departement
onder den titel rluuz y tinieblas (1861, 2 is verdeeld in de 4 arrondissem enten Nîm es,
Alais, Uzès en Le Vigan,- in 39 cantons,
dlnl''uitgeyeven,nietveelte beteekenen.
G arclnla L.is de naam van een planten- en 348 gemeenten.Hetwesteljk gedeeltebegeslacht uit de familie der Clusiaceën. llet
omvat boomen m et eindelingsche ofokselstandige bloemen en veelhokkige vruchtbeginsels
metéén eitjeiniederh0k,welkesteenyruchten en bessen opleveren. Nadere kenmerken

hoort t0t de bergstreek der Cevennes,die er
in den L'Aigot
lal eene hoogte bereikt van

v
neme
din
t me
ges
zjn
:nde
éê,
n- of tweehuizige
ba
lo
tlac
oh
vt
erbl
ve
4-bladiye kelken
zonder schutblaadjes, - eene vlerbladige
bloemkkoon, wier blaadles metdie van den
kelk afwisselenenin debloemploojingschubbig-gedraaidgelegen zjn,- veeltalligehelmdraden op een vierhoekiren,vleezigenbloem-

treft.Naarde zjdevan de Rhêne beginthet
land terrasgewjs te dalen en gaat over in
eene vruchtbare, mildbesproeide,met wjn-

1600 Ned.el en bedekt ismetkastanje-en
moerbeziër
nboomen,terwjlmen in dehoogere

gewesten eiken,beuken en naaldboomen aan-

gaarden versierde,golvende vlakte.Alleen het

meest-ztlideljke gedeelte vormt eene effene,

lage vlakte met zilte moerassen, poelen,
strandlagunen, meren en barre zalidstrelten.
bodem ,aan den voetmln ofmeer vereenigd, Tot de rivieren behooren er,behalvedeGard,
draadvormig en kort, - de helmknoppen deRhôneaan deOosteljke grenzen methare

binnenwaartsgeplaatst,regtstandir enz-hok- zj-rivieren de Ardèche,de Cèze, de Yistre
kig,en een Onvolkom en vruchtbeglnsel in de en de Vidourle, - voorts de bovenloop van
manneljke bloemen.In devrotlweljkevindt deHérat
llten van deDourbie,eenezj-rivier

men 8 of meer onvruchtbare helmdraden, van de Tarn.Het klimaat is er in het algedeelsvrj,deels totbundelsvereenigd en met m een zachtt maar zeer Onbestendig. De bode bloembladen afw isselend, - een 4- t0t dem leverter eene grooteverscheidenheidvan

lo-hokkig vruc,
htbeginselmeteen eit
je op den voortbrengselen,zooals wjn,oljven,ooft en
bodem van e1k hokje,een korten stjl,en kastanles,- voortstournesol-en ricinus-planeen bjna z-lobbigen,schildvormig aangehec,
h- ten. Men houdt er veel schapent zw t'
lnen,
ten stempel.De vrucht is eene 4-t0t10-h0lt- geiten en ezels, maar betrekkeljk weinig
kige steenvrucht met een saprjk-vleezig be- rundvee.Men verbotlwt er niet veelqraan,

kleedsel, - het zaad, door vleezig moes maar vel
e en goede soorten van wkn,en
om geven, zonder kiemwit,- de zaadlobben de handel in dlt voortbrengsel, alsmede in

zjn dik en gekronkeld, en het worteltje is
aan debenedenzjdegeplaatst.De belangrjkste soort is de mangis ofmangostan (G.Mangostana L.
4 metovalebladereneneenbloemige,

eindelinysche bloemstelen.Deze boom is te

vinden ln het westeljk - nietop het00steljk - gedeelte van Java,op Sumatra en

op het schiereiland Malakka,en het vleezig
en geurig Omhulsel derzaden behoortt0t de
geliefkoosde Indisehe vruehten. De vrtlchtbekleedsels bevatten looistof en roode kleurstof en dienen 00k t0tgeneesmiddel.G.Ca,mlp-/c De+ heef
t lancetvormige bladeren en

Oljvenolie, wol en zjde vormt er eenebelangrjke bron van bestaan. O0k delft men
er veel tlzer, steenkolen, antimonium ,zink
enz.,terwjlzich bj de kustgroote zoutpannen bevinden.Hetmeestbloejen ervoortsde
fabrieken van zjden en wollen stoffen, de
jzergieterjen, deglas-,papier-,ljm-en katoenfabrieken en de weverjen.De zeevisscherj verschafteraanmerkeljlke voordeelen,
en het binnenlandsch verkeer wordt er door
bevaarbare rivieren, kanalen en spoorw egen
niet weinig bevorderd. Dit land behoerde
welleer tot Gallia Narbonensis,en men vindt

enkelvoudige,bjnaongesteelde,eindelingsche er n0g vele overbljfselen uit d0n tijd der
bloemen. D eze boom w erd voorheen vûor de Romeinen.Daartoe behgort voûra'lde Pontdu
moederplant der guttegom gehouden.O0k van Gard, 3 geogr. mjl ten noordwesten van
dezenisdevruchteetbaar,maarw einiggezocht. Nîmes en niet ver van hetvlek. Remoulins.
Glrd of Gardon (Vard0)isde naam eener Deze brtlg, in zuiveren Tuscischen stgl ten
zjrivier van de Rhône,Op den regterûever tjde van A'
tb
yltst'
ts gebotlwd,is een gedeelte
van deze.Zj geeft haren naam aan een der vvan eene Romeinsche waterleiding, die het
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water tlitlletdalUztz
's(Ucetia)Overeenafstand van 51/2 geogr. mjl naar Nîmes(Nemausus)bragi.Zj bestaatuit3boven elkaâr
geplaatstedool'bogen verbondenezuilenrjel
z,
van welke de bovenste de eigenljke water-
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sltlitend de ljfwachtder vorsten, maarook
welde keurbende van een leger.De soldaten

der gaa-de bevinden zich gewooltljk in de
hoofdsteden en onderscheiden zich door een

schitterend unitbrm.Eene ljfwachtvindtmen
reedsin oudentjd1)jdeOostersehevorsten,G ardafui is de l
'
laam eenerQaap aan de in Egypte,in Perzip,waarzj dennaam van
oostktlst van Afkika ten zuiden vallden in- Onsterl'
eljken''droegen,inIsraël,waarDavid
leiding torscht.

gang der Golfvan Adcn,op 68154'15//0.L. zit!h metde plfrethien Plethi''omringde.O0k

van Ferro.Ztlisdeoosteljksteplek van dit Alezanderde(/rpt
?f:hadeeneljfwaeht.DeR0meinsche Keizersbeveiligden zich doorhunne
Garda-m eer (Het),00k Lago(K Garda DPraetorianen'')en devorstenderlniddeleeuwen
en doorde Romeinen Lacus.& zltzt'fz:genaamd, namen daartoe veelalvreem delingen in dienst.
het grootste en niet hetminst merkwaardige KeizerFrederik 11hadeeneljfwachtvanSaAlpenmeer van Italië,grenst ten oosten aan racenen,- de laatste Palaeoloyen te Constande yrovincie Verona f;n ten westen aan de tinopeleene van B'aragers(N0ren).In lateren
provlncie Brescia. Het heeft eene lengte van tjd versterkten de Fransche Koningen na
71/4en ten noorden eenebreedte van 1/2,ten Lodewj;k XI hunne ljfwacht;Lodeunjk XIV
zuiden eene van 1 t0t21/cgeogr.mjl,z00- gaf aan hare ruiters den naam van pM aison
dat heteene oppervlakte bedektvan 63/5E3 du r0i'', en deze onderscheidden zich door
geogr.mjl.Hetligt100 Ned.elbovende0p- hunne dapperheid.Toen de minister van O0rpervlakte der zee en heeft eene gemitldelde 1
04 h'
aint-Germain in 1776 hetlegerdeed indiepte van 200 en op enkele plaatsen eene krlmpen, bleven enkelde rgardes du corps''
van bjna 300 Ned.el.Eigenljk isheteene over,benevens de rgendarm es'' en a1sgarde
verlenging van de Sarcaz eene Alpenrivier, te voet de mgarde trançaise''en de Zwitsers,
die zich niet ver van Rlva in zjn boezem welkeindeRevolutiegedeelteljk sneuvelden,
uitstort,terwjlhetn0g vele beken opneemt, gedeelteljk atkedankt werden. Vele vorsten
die des zomers meestal uitdroogen.Het ont- van Europa volgden hetvoorbeeld van Lodelastzich voorts doordeMincio,dieaan zjn '
l
t?
'
tjà XIV na,- vool
'alook I'
rederikI van
zuidoostelt
jk uiteinde,bjdevestingPeschiéra, Pruissen. Een markgraaf van Baden bezat
c #/czlI
zjn bekken verlaaten zich tlitstortin dePo. zelfs eene amazonen-garde.Frederik '
Het meer Ontleentzjn naam aan hetaloude van Pruissen had alleen zjn eigen regiment
vlek Garda, aan eene baaivan zjn zuidoos- der garde-grenadiers, die zich door hunne
teljken o'
ever en aan den mond derTessino hooge gestalte onderscheidden. I'rederik de
gelegen. De regelmatige winden begunstigen GrOPJ: breidde de garde tlit, en deze overop dit meer de zeilvaart,terwjlhettevells laadde zich in den oorlog m etroem.De latere
w erelddeel.

tusschen Desenzano en Lim one,alsmede tusschen Peschiêra en Riva door stoombooten
bevaren wordt. Zjne oypervl
akte is zelden
kalm , en er verheffen zleh vaak. gevaarljke
stormen en zelfswaterhoozen.Het water011-

bestemming dergarde, om t0t kern van het

legeren t0treservein den siaj tedienen,is

verordend door Napoleon. Hj organiseerde
eerst als consul eene consulaire garde, die
latera1soudeKeizerljke garde allengswel'
d
derscheidt er zich door zjne fraaje kleur, uitgebreid.In 1812 telde zj,met de jonge
die van hetzuiden naarhet noorden van het garde, 56000 man. De oude Garde is de

donkerste groen tot het prachtigste hemels- praehtigste krjgsbende geweest,die ooit be-

blaauw overgaat? terwjl O()k ltlchtspiegelin- staan heeft, en haar krjrstuchtwaszonder
gen er niet zeldzaam zjn.lltat bevat efln voorbeeld.Ieder Onderofticler kon dienst doen
overvloed van A'isch,vooralvauzalmlorelln.ll? a1s oflider bj het overig leger, en velen
fbrellen, sardjnen, ttat, slzoek en witvisoh. van hen waren versierd lflet het kruis van
De uitloopers der Alpen langs het meer heb- het Legioen van Eer, terwjl in hetgeheele
ben eene aanmerkeljke hûogte,maarvormen korps, zonder Onderscheid van wapen,eene
meerzuidwaartsde bevallige heuvelstreek der opregte kameraadsehap heerschte. D eze uitCoiliBenacesim etvrtlchtbare tuinenenboom- muntende soldaten met hunne kleine eigen-

gaarden? waarin citroen- en oranjeboomen,
granaat- en vjgeboomen, de wjnstok en de
moerbeziënboom welig groejen.Hoogst bekoorljk vertoonen zich zjne Oevers bj de

aardigheden, nameljk den korten,gepoederden haarstaart,de ooxringen,de getatoeëerde
iguren op den arm en op de borst?de bespaarde 20 Of30 gouden Napoleons ppour la

steden Salo en Desenzano,waar men Op de soif''en hun fieren ernst bj alhunne goed-

landtong Sermione de overbljfselen aanwjst aardigheid,zjn meestalin Rusland gebleven.

van het landgoed van den dichter Catull.tbs. De terugkeerenden w erden op nieuw verzaMen heett op het m etql',alsm ede op h0tdal meld en wederom versterkt,llflch zj waren
der Etsph en f
:p h0t Ortlesgebertlte eilltheer- dezelttlen lil
i
ltilleer.t).
't)t-erbljlself
?aderOude

ljlt uitzigt van den Afr
àntt;Baldo,t
liezich (larde A
verdan bj B:Vatt
lrloo vcrnietigd,alis
ter hoogte vakl ruim 20ti0 1.(ed. ()1 verheft. oûit de waarheid v
-alt llet verhaal, dat ztj
Een merkwaardig ptlllt is tlt?k hetd()1'1)Alal- daar zfau gezegd htlbllckl: rkua garde luettrt?

césine tusschen ltiva en Garda,dewjlzich nlaisneserendpas!''toregtir,twjt
blgetrokaldaar een kasteel verheft,datvermoedeljk ken.Na 1815 hadden de Bourbons o0k hunne
door Karelde Groote gebouwd is.
garde,doch zj werd na deJtllj-revoltltie afG arde noemt men tegenwoordig niet uit- geschaft. Napoleon III organiseerde in 1854
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wedereeneKeizerljkegarde,nameljkeenv0l- fam ilie de la G- die het landgoed Löberöd
ledigarmeekorps,waarbjallewapensvertegen- in Schonen, waar zich eene uitgebreide verwoordigd werden. In de andere Europésche zameling van handschriften bevindt,waaruit
legers heeft de Russische en de Pruissische Wiesel
yren zjn werk rDe la GardieskaArchigarde een roemrjken naam.De Keizer van vet
Gar
(18dl
33ner
-184(4S,
20dlnl''uitgegevenheeft.
tephen),bisschop van W inoostenrjk heeftslechtseeneljfwachtbj het
chester en kanselier van Engeland, geboren
Hot' maaryeenerarde bj hetleger.
Gardenla .
Ell%sis de naam van een plan- in 1403 te St.Edmundsbury in hetgraafschap
Sutlblk was een onechte zoon van Lionel

tengeslacht uit de familie der Rubiaceën.Het

onderscheidtzich doorpaarsgewjsvereenipde Tlrpp#'pille,bisschq van Salisbury,enontving

steunblaadjes, door eene 5- t0t lo-deellge eene geleerde oplelding te Cambridge, waar
bloemkroon, door een éénhokkig vruchtbe- hj zich niet alleen aan de godgeleerdheid,
ginselmetwandstandige zaaddragers en door maar00k aan destaatswetenschappen wjdde.
eene niet-openspringende, besachtige vrucht. D00< zjne gedweeheid en jver verwierfhj
Voorts heeft ditgeslachteenemethetvrucht- eene betrekking als secretaris bj cardinaal
beginselzamengegroeidekelkbtlismetgetanden W olsey en daarenboven de gunst van dezen
zoom , eene trechtervorm ige bloemkroon met man, die hem aanbeval bj den Koning.Toen

een uitgesgreiden zoom ,en met5tot10 0n- H endrik VIII onderhandelingen opende,w elke
gesteelde, ln de keelaangehechte helmknop- dienen moesten om zjnescheidingvan Cathw
pgn. De stjl is onverdeeld, en de veelza- rùta 'pczl Aragon t0t stand te brengen,werd
dlge bes door den kelkrand gekroond. Het

Gardiner in 1528 naar Rom e gezonden,en,

o
mvatbooml
jesenheesters,dieindewarme hoewel zjne zending geen doeltrof,in 1529
en degematlgdegewesten van Aziëgroejen; t0tstaatsraad benoemd.Daarhj zich tergezj dragen tegenoverstaande,zelden kransvor- legenheid van het scheidingsprocèsen bj de
mig gerangschikte bladeren en witte ofgeel- herstelling van het oppergezag des Konings
achtige, meestal welxiekende, alleenstaande, in kerkeljke zaken zeer volgzaam betoond
eindelingscheofokselstandigebloemen.G.Jp- had, verhief de Kàning hem in 1544 t0t bisridaL.iseen ongedoornde heestermet ellipti- schop van W inehester.Vooralhad hj zich
sche,spitstoeloopende,lederachtigebladerenen, van 'sKonings toegenegenheid verzekerd door
wegens hare bloemen!wier geur op dien van zjn geschrift,in 1535 tegen den Pausgerigt,
jasmjn geljkt,inIndlë,ChinaenJapan zeer PDe vera obedientia''.Niettemin wasGardiner
in trek. De Chinézen gebruiken het sap der ln 'tgeheim een hevigetegenstanderderKerkbessen tot hetroodverwen van papier,waar- hervorming.Hj werkte metalzjne magtde
mede zj de theekisten bedekken.Die kleur- bedoelingen tegen van Cranmer (zfe aldaar),
stof is zeer vast en zonder eenigen reuk, verleendezjnemedewerking aan den va1van
zoodat de thee erniet door benadeeld wordt. den staatssecretaris Cromwellenbemoejeljkte
00k bezigt men in Japan dat sap t0t het de vereeniging derEngelsche metde Duitsche
kleuren van aardewerk.G.prl?l#'
(#prl Lov. Protestanten.lntusschenmaaktezjneverbindlevert uithare bessen de verwstof,die onder
den naam van wongski in den handel voorkom t, en het sap van G.campannlata WI.
beschouwt men in Indië a1s een laxérend en

tenismetdeonw ettigverklaardeprinsesM aria
den argwaan des Konings gaande.Toen GardinerdaarenbovendegemalinvanH endrik TQTJ,

belast met het opperbevel over het leger en

raad,om de R.Katholieke godsdienstallengs

Catharina Parr: van ketterj beschuldigde,
wormdrjyend middel.
maardeze zich ln de 004en van den dwingeGardle (Magnus Gabriël, graaf de 1a), land van dien blaam wlst te zuiveren,viel
een verdiensteljk Zweedsch staatsman,gebo- hj geheelen alin ongenade en werd uitden,
ren te Revalden 15den Odober 1622 uit een staatsraad verwjdeTd.Onderderegéring van
aanzienljk,uitLanguedocafkom stig geslacht, Eduard VI lietdeProtestantschepartj hem
studeerde te Upsala, vormde zieh voorts op Jaren aaneen in de gevangenis smachten,en
eene reis naar Frankrjk , en behaagde bj toen hj, na hetherkrjgen der vrjheid,zjn
zjnterugkeerzoogoedaanKoninginCkristina, tegenstand tegen deH ervorming geenszinsliet
dat zj hem tot ambassadeur te Parjs be- varen,werd hj 1551 afgezeten wederom in
noemde.Hoewel hj grooten invloed op haar den kerker geworpen.TOen M aria eindeljk
had,bejverde hj zich vrt
lchteloos om haar den troon beklom, herkreeg hj zoowelde
t0tandere gedachten te brengen,toen zj het vrjheid als den bisschopszetel,en vervolgens
besluit had genomen? om de kroon nederte kwam hj als groot-kanselier aan hethoofd
leggen.Onder Koning Karel X zag hj zich derregêring.Nu gafhjaan deKoningin den

streed voorspoediq tegen Rusland. Na het wederom in te voeren en verordende door

overljden desKonlngsmaaktehj,geduxende
de minderjarigheid van KarelXT,deeluit
van het regentschap.ofschoon hj metdezen
door zjne gemalin, princes Enpl
brosyne wt
z/l
Pyalz-zweibrûcken, naauw verbonden was,
verloorah
ljzb
jj
nede opheëng der adelljke goederen
bezittingen, zoodat hj den

talrjke spionnen voorgelicht, eene bloedige
vervolging tegen deProtestanten.Hoewelhj
zelfnietzeernaauwgezetw asinhethoudenvan

degeloftederkuischheid,bejegendehjvooxal
de gehuwde geesteljken en htlnne huisgezinnen met verregaande w reedheid.Nadat door
zjn toedoen de bissc,
hoppen Ridley en Latimer

26sten October 1686 in armpede overleed.Up- den brandstapel hadden beklomm en,overleed
sala is aan hem den rcodex argenteus''van hj den 12de11November1555.Hj heeftzich

U@las verschuldigd.Tegenwoordig bezit de .Jegens Engeland verdiensteljk gemaaktdoor-
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dien hj in hetbuweljkscontractderKoningin bekwaamheden a1skrjgsbevelhebbel.aan den
met den Spaanschen prinsPhilipy s later dag,doch zag zitt'heindeljk genoodzaakt,het
Philipp'
as 11 - de zelfstaladigheld van zjn overschot van zjn korps te San Marinote
vaderland wistte handhaven.Behalve boven- ontbinden,waarna hj pogingen aanwendde
vermeld werk schreef hj nog: pNecessarlr om zich nleteen klein aantalder zjnen naar
doctrine ot'a Christian man (1543)'5.
het nog stand houdende Venetiëtebeqeven.
G aren. W anneer plantaardige vezels of Ztj werden belet door de waakzaamheld der
dit
vljkevoortbrengselt'ntOtdraden gesponnen oostenrjksche wachtsehepen.Niettemin ontzjn,hetzjophetspinnewiel,hetzjOpiàbriek- snapte hj meteenigemakkersen zjne echtmatigewjzp,- wanneervervolgensdiedraden genoote aan zjnevjanden op hetvasteland
opden haspel in strengen verdeeld,- voorts in d(
) omstreken valzltavenna.Hieroverleed

t0tkluwensofop klossengewondenzjn,geeft zjne Annita bj hare bevalling,enzelfkwam
men daaraan den naam van garen,hetwelk hj t0t Chiavari,waar hj op bevelderSarop den wcetbtoel t0tsehering en inslag dient, dinische regéring in hechtenis genomen werd
om daarvan stoFen te vervaardigen.M en ver- en kiezen moesttusschen ballingschap en den

krjgt hetlinnengaren van de vlas-en hen- kerker.Hj ging naaz'Tunis,maardeFransche

nepplant,- hetkatoellengaren van hetzaad- consul bew erkte, dat men hem aldaar niet
pluis van den katoenheester,- zjdengaren wilde Ontvangen,m aar naar het eiland Mad-

van hetspinselder zjwormpoppen,enwollen- dalena zond, waar hj tot 1851 als staatsgegaren van de w0l der sehapen.Het spinnen vangene leefde en bj zjne togten terjagten
van linnengaren met hetspinnew ielis slechts visscherj Ook zjne latereverbljfplaats- het
in enkele gewesten van 0ns Vaderland nOg eiland Uapréra - leerde kennen.Eindeljk
vertrok bp weder naar Amerika, diende er
algemeen in rebruik.
Garibaldl(Giuseppe),een Italiaanschge- alsgezagvoerderOj koopvaardjschepen,nam
neraal en een bekend republikein en jveraar deel aan industrieéle ondernemingen en vervool'de vrjheid en eenheid van Italië,werd zamelde eenig geld,waarvoorhtjin1854,bj
geboren te Nizza den 4den Julj 1807.Hj zjn terugkeer in ltalië, hetnoordeljk 4ediende aanvankeljk bj de koopvaardj. De deelte van het eiland Capréra kooht. Hler
denkbeelden Omtrent de herschepping van wjdde hj zich aan den landbouw ,totdatde
Italië, in 1831 door Mazziniverspreid,von- hoop der Italiaansche vrjheid hem in 1859
den bj hem een vruchtbaren bodenl?e11hj weder te wapen riej.Hj zag zich doorden
w erd betrokken in de zamenzw ering van1833, Koning van Sardinie tOt generaal benoemd

die in hetvolgendejaar (tentreurigeindenam ,
zoodat hj de wjk moest nemen uit zjn vaderland.Nadathj geruimen tjdop Fransche
schepen had rondgezworven,ginq hj in 1836
naarZuid-Amerika,waarhjeerstlndienstvan
de Republiek Ri: Grande do Sul?laterin die

van Xontevidéo een roemrjlten naam verwierf
als gartjga,
nger. Intusschen vergat hj lta1ië nlet, en zoodra de gem oederen er wederom begonnen te gistell, maakte hj zich
gereed, om derwaarts terug te keeren. In

en ontving het bevel over de Alpenjagers?
met welke llj de aanvallende beweging der
verbondene legersOpende doorreedsden 23sten
Mei- '11 dagen vroegerdan deFranschen-

over de Tessino te trekken.Zjne komst en
zjneoverwinningen bj Varéseen San Fermo
Op hetveeltalrjkerOostenrjksche leger0nder Urban bragten geheelLombardjein opstand.5Vèl geraaltte hj kort daarna in eene
hagcheljkepositie,dochhethoofdlegerkwam
hem tjdig tehulp.SpoedigechterrukteGavi?I:Jt
N weder voorwaarts,trok na hetqevecht
bj Rezzato over de Chiése en bedrelgde de
bergpassen naarde zjde van Zuid-Tyrol.Toen
werd na den slag vall Solferino den lzden
Julj de voorloopige Yrede Van Villafranea

April 1848 verliet hj met een .klein aantal
getrouwen, waarûnder zich ook zjne vrouw
Annita bevond, met wie hj in Amerika gehuwd was, de stad Montevidéo.Hj bereikte
ltalië, toen de zaken er nagenoeg beslist
waren.Koning KarelAlbertweeszjnediensien gesloten,die veler verwachtingen vernietigde.

van de hand, en te laat droeg de LombarNu verliet Garibaldi Sardinië en trad in
dische regéring hem het bevelOp over hare dienst der Midden-ltaliaansche Staten. Zjne
vrjwilligers.De kleine voordeelen,door Ga- bedoeling, oln van hier aanstonds naar den
eibaldi behaald, waren van geene beteekenis Kerkeljken Staat O1)te rukken werden door
tegenover den wapenstilstand van 9 Augustus. de Sardinische partj vertldeld,en hj keerde
In 1849 trad htj intusschen in dienst van de ontmoedigd naar Capréra terug.In 1860 trad
Rom einsche Republiek en onderscheidde zich hi
j weder in het huweljlt met eene dochter
hier den 3osten Apriltegenover deFranschen, Van graaf Raimondi, doch deze verbindtenis
die zieh vöör de poorten van Romebevonden, nam aanstonds een einde, daar het bleek,
den 9den en den 19den Meitegenover de Na- dat deze Vr0llW hem op eene verregaande
yolitanen bj Palestrina en Velletri,alsmede w Ji'ze bedrogen had. lnmiddels riep de 0pln de laatste dagen van de verdedigiug der stand 0P Sicilië hem tptnieuwe heldendaden.
stad tegell Oudinot. 'l'oen l'tome iu dtlulagt D en 5den AI(
,1
-valldatJaargil
ag hj met1000
viel van laatstgenoenlde? spfleddp Gar'lbaldi krjgsmakkers bj Quarto aan boord van 2
zich met 3000 man naar het noorden van stoomschepen,die hj te Geltua gehuurd had,
Italië: in de lloop, dat aldaar het pleit der stapte den llden Mei bj Alarsala aan land,
vrjheld zOu worden voldongen.Diehoopwas aanvaardde den 14den de didatuur,behaalde

jdel;van alle zjden door de Oostenrjkers den volgenden dag bj Calatahmi de overingesloten,legde hj welis waarschitterende winning en Aong na eenige geveehten en be-
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w onderenswaardigem anoeuvresden Q7sten tot
Palerm o (loor. Eerst na vele straatgevechten en nadat de stad een bombardementvan
de citadèl van Castellamare had verduurd,

ten hulde aan den vrjheidsheld,en decity
van Londen schonk hem het burgerregt.Te

midden derfeesten (22 April),terzjnereere
gegeven,nam hj echterplotseljk hetbesluit,
werd hj door een veldrag,den 6den Junj om naar Italië terug te keeren.In hetItalimet Lanza,den stadhouder des Konings,ge- aanscheParlementverhiefhjvruchtelooszjne

sloten, geheel en almeester van deze hoofd- stem tegen den afstand van Nizza.De Italistad. Nu koste de verovering van het eiland aansche 104esbenoemden hem t0tgrootmeesweinig moeite-Na de zegepraalbj Milazzo ter; doch ln den oorlog van 1866 vervulde
(20 Julj)blevendeKoninkljketroepenalleen hj slechts eene ondergeschikte rol.Toen het
n0g in het bezit der citadèlvan Messina,en geracht van den naderenden strjd t0t hem

met den bevelhebberkwam een verdrar van doordrong,steldehjzicktrouwensdensdenMei
onzjdigheid t0tstand.HieropmaakteGae%baldi ter beschikking van den'Koningen aanvaardde

zich gereed ,om naar Calabrië over testeken. 6 dagen later den rang van opperbevelhebber
Dev 20sten Augustus landde devoorhoede van der vrjwilligers,die in 20 bataljonsgeorgazjn leger bj Capo dellArmi,behaaldeden niseerd werden. Nadat hj in de volgende
volgenden dag deoverwinning bj Reggio,en maand te Genua was aan wa1 gestapt,vestrok m et de hoofdmagt met snelheid noord- tigde hj zjn hoofdkwartierteComo.Terwjl
waarts. De verovering van San Giovannien het hoofdleger der Italianen onder generaal
Soveria Afanelli (23 en 30 Augllstus) bragt La M armora eene frontbewegingmaaktetegen
een geduchten slag t0e aan het sapolitaan- den bekenden vierhoek van vesti
nren ennaar
sche leger.De landinr van den linkervleugel Custozza oprukte,tastte Garibald% in de eer-

van Garibaldibj Saprl(1September),waarna ste dagen van Julj de oostenrjkersaan in
deze a1s voorhoede naar Salerno rukte,ver- Tyrol, maar werd den Bdenbj Monte-suéllo

vulde de dââr aanwezige soldaten desKonings aan het Garda-meer geslagen,en later,naar
met schrik,en reeds den 7den Septembertrok Duitsch Tyroltertlggedrongen,nogmaals den
de dictator de door I'rams 11 verlatene hoot'd- zlsten en zzsten, waarna hj naar de S0r0

stad, het volkrjke Napels, zegevierend bin- moest terugtrekken.Het volgende jaar was
nen.De Napolitaansche troepen,
an de Vol- voor hem nog rampspoediger.Nadat door het
' a
ttlrno-linievereenigd,ledenden19denseptember oprigten van een Pauseljk legioen in Antibes
vöör Capua en den lsten en den zden October en dooI
'de komstvan den Franschen geneaan de Volturno denederlaag.Tegeljker tjd raal Dnmont te Rome de ontevredenheld in
rukte het Sardinische leger, nadat de regé- Italië t0t verbittering geklommen w as tm de
ringspartj te Turjn vruchtelooze pogingen wensch, om aan het wereldljk gezag van
had aangewend, om den overtogt van Gari- den Paus een einde te maken en Rome t0t
scl#i naar Calabrië te beletten, door den hoofdstad van het koningrjk Italië te verhefKerkeljken Staatop het gebiedvan Napels, fen, algemeen en meer dan ooit gekoesterd
en nadat de bevolking der hoofdstad Jvcfpr werdtmeende Garibaldi,dat,in weerwilvan
Emanuè'l als koning van Italië had begroet, de schroomvalligheid der regéring,hetoogenlegde Garibaldi den gden November de dicta- blik was aangebroken, om de eenheid van
tuur neder en keerde naar zjn rots-eiland Italië t0t stand te brengen.Ondersteund door

terug. Van zjne bevoegdheid a1s 1id van het
Italiaansche Parlement maakte hj nagenoeg
geen gebruik.In Junj 1862 landdehj echterwederom tePalermo,om aan zjn vader-

comitésterbevrjdingvan Rome,overgeheel
Italië verspreid, maakte htj zich gereed tot

eene nieuw e expeditie tegen de eeuw ige stad.
Op aandringen van de Franscheregéring,zag
land Rom e als hoofdstad te bezorgen.Dieon- zieh het ltaliaansche ministérie genoodzaakt,
derneming mislukte. W él trok Garibaldi in Gamibaldiden 23sten8eptemberbjAsinalungo
weerwil van de aanzienljke krjgsmagt,door in hechtenis tenemen en naar Capréra tezende regéring te Turjn tegen hem in hetveld den.Intusschen bleven de onrustige bew egingebragt, met eene kleine krjgsbende doo1' gen aan de Romeische grenzen voortduren.
Sicilië, maakte zich den 18den Augustus van Groote benden R jwilligers.aangevoerd dior
Catania meester, en stapte den 25sten in Ca- den atkevaardigdeAeerbijdoor Nieotera,Salabrië aan wal,maar reeds den 29sten volgde Jtyzzlezdd en M enotti Gtvïstzkï, drongen door

de noodlottige affaire bj Aspromonte,waar oy Pauseljk grondqebied,maardeschrandere
Gavibaldi zwaar gewond en gevangen geno- lelding van dengrjzen krjgsheldontbrak,en
men werd.Eerstwerdhj alskrjgsgevangene zj werden teruggedreven naarUmbrië.Hierj
te La Spezzia in hechtenis gehotlden,maar te Foligno,vonden zj op den zosten October
reeds den 5den october ontvlng hj vergiFe- denOuden Garibaldi,dieaan heteiland zjner
nis,ging eerstnaar Pisa en keerdeden 19den ballingschapwasontsnaptennueenegloejende
December naar Caprêl'
a tert
lg.

proclamatie uitvaardigde tegen den Paus en

tegen Frankrjk.Aaustondsraktehj overde
grenzen van hetRom einsch gebied,versloeg
den 25stel
i October 3000 Pauselgke soldaten
bj Monte ltûtondo en maakte zich meester
van deze stad, vanwaar men de uoordzjde
van Rome bestrjken kan.Hetwaszjneberan Aryyll, de m arkies ran Lorne,de graaf doeli
nq,zich vöörde aankomstderFransche
In 1864volbragthtieenel
'eisnaarEl
zgeland,
waarhj metorxderscheiding Ontvangen werd.
Hj waserderastvanden hertogvavt&
$W/#drland in het paleis Staûbrd-llouse te Lollden
en vervolgens van zjn vriend hetParlementslid See% in Hyde-park.Dehertog enhertogin

en gravin Rnsnell, lord P almerston enz.brag- bezettlng door een coup de main van Rome
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me
rster te maken, maar een
weerstand der

onverwachte

Pauseljke troepen vertraagde
zjn togt,zoodatde FranschegeneraalFailly
tjd vond,om zich den 29sten en 3osten 0d0berte ontschepen en hem metzjn klein leger
van 5000 man den 3den Novemberbj Men-
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Februarj diestad Ontruimde,zoodraeenevereenigde divisie onder Hann ron W eyhern derwaarts trok. Toen voolts bj de capitulatie
van Partjs een wapenstilstand getroFen was,
verliethj hetlegel',eeneheftige prodamatie

tegen het sluiten van den vrede achterlatend.
tana,tusschen Tivolien Monte Rotondo,eene Men koos hem t0t 1id der Nationale Vergageduchte nederlaag t0e te brengen, welke dering te Bordeatlx,maarhj werd er- t0t
vooralaan de werking der chassepôt-geweren schandevan hetondankbareFrankrjk - door
moest worden toegeschreven.Garibaldi,strj- de meerderheid der afgevaardigden metsmaad
dende tegen 3000 Pauseljke en even zoovele en beleediging ontvangen, en het geraas der
Fransche soldaten, verloor 500 man aan ge- aanw ezigen belette hem ,hetw oord tevoeren.
sneuvelden en 1100 gëvangenen,en troltterug Aanstonds legdehj zjn mandaatneder,ver-

op Italiaansch grondgebied,waarhj methet liet den 14den Februarj Bordeauxen beqaf
overschotvan zjn legerzich overgafaan ge- zich over Marseille naar Caprêra. Na dlen
neraalRicotti:die hem naar het fort Varign- tjd hebben rheumatische pjnen,de gevolgen
an* bj Spezzla zond,terwjlhj weldraver- van vroegerevermoejenissen,hem veeldoen
l0fontving om naar Capréra terug te keeren. ljden.Hj heet'
t 0ok een paarromansin het
ln October 1868 legde hj metgrooten ophef licht gegeven, namel
jk
:0)7,
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z
jnmandaata1svolksvertegenwoordiyerneder Foverno del Monaco
en deed verschillende brieven in hetllchtver-

11volontario (1870),,.

Garibaldi is een man van middelmatige
klaarde van de beginselen der Fransche en lengte.Zjnm erkwaardig hoofd rustop breede
Italiaansche Radicalen.Toen in october 1870 schouders en zjngangverraadtdenvoormaliGambetta uit Parjs ontsnapteen n3,22 Tours gen zeeman.Zjn haar en baard hebben eene
snelde,0Dà het geheele volk t0t 00ne worste- rosse tint:en zjne kleeding bestaatuithet
ling tegen Duitschland Op te roepen,verliet bekende roode Garibaldi-hemd,dat aan den
Gœribaldl, door den rampspoed van het diep hals gesloten is, en uit een zwarten ronden

schjnen,waarin hj zich een aanhangerver-

vernederde Frankrjk bewogen, zjn eiland, hoed.De litdrukking van zjn gelaatisOpen
om zjn degen te wjden aan deRepubliek. en edel) zjn oogopslag doordringend en
Den 9den october kwam hj metzjnebeide tevensvriendeljk,- zjnetaaleenvot
ldigen
zonen te Tours,en den volgenden dag werd op den manaf - zjn omganglevendigenverhem hetOpperbevel Over de vrjwilligers toe- troaweljk.Zjn voorkomen isgeheelen alin
vertrouwd.Hj snelde naarDôle,Om ereen overeenstemminr met zjn karakter.Meteen
leger te organiséren.Zjne komsthadechter onbuigzamen wll,m etheldenmped,schrandergeenszins de glansrjke gevolgen,die men er heid en tegenw oordigheid van geest verbindt
van verwachtte.De bestrtlderderwereldljke hj eene ongemeelze qeestdrift voor regten
magt van den Paus was in Frankrjk vervan vrjheid, voor het hell der menschheid, populair.Zjn zoonRieiottivolbragtechtereen eenegeestdrifttdiegeheelzjnezielin vlamvoorspoedigen togttegen eene verbindingsljn men zet,w anneer er sprake is van de staatder Duitsche korpsen,doordien hj den 19den kundige wedergeboorte van Italië.Dezeeigenoctoberbj Châtilloneenbatal
jonvan deland- schapyen verheffen hem t0tdenhelddesvolks,
weer en 2 escadrons reserve-hussaren over- die, ln den strjd gehard en enkel gehoor
rom pelde en grootendeels gevangen nam .Op gevend aan zjn moed, zelfstandig waagt,
last der regèring begaf zich Garibaldi naar wat eene schroomvall
ige regérinq aarzelt te
Autun, om hier metm eer kalmte de organi- onderncmen. Vandaar zjne botslng in 1862
satie der franc-tireurste ktlnllen voortzetten. met de staatsmagt,waaraan hj zeltuitvaderHj hadhaarreedsin zoovervol
bragt,datl1j landsliefde zjne diensten wjdt, zjn afkeer
een aanvalm eende te kunnen wagenopD y0l), van alle ingewikkelde Oorlogstaktiek en van
waar zich generaal '
von Werder bevolld.HtJ
' dekronlkelpadenderstaatltunde.- ZjneAnnita
verraste den zGsten Novpm ber de Badensche schonk hem eene dott,hter, Teresi'ta genaamd,
voorposten en bragthen aan hetwjken,doch die in Mei1861 in het htlweljk trad metden
werd weldra door een oprukkend batal
jon l'
naloor Canzio, een wapenbroeder van Gatiteruggedrongen. Na 3 vruchtelooze aanvallen baldi, en 2 zonen, van wellte de oudste,
nam en de benden van Garibaldi de vlugt en M enolti genaamd,desgeljks btjAspromonte
werden den volgenden dag door generaalron gewond werd enlaterzjn vadernaarFrankW erder met 2 brigades vervolgd,tloch deze rtjk vergezelde, nadat hj in 1864 reeds
k0n slechts de achterhoede,aangevoerd door
M enotti Gtzrilclt
fï,bereiken en een paarhon.
derd gevangenen maken.Aan de ondexnem ingen van Bourbaki tegen von Werder in het

vruchtelooze pogingen had gewaagd, om de

Polen terhulp tesnellen.Voortsnam hjdeel
aan den laatsten togt van Garibaldl naar
Rome,wasbj afwezigheid zjnsvadersaanzuidoosten vanFrankrjk nam Garibaldinage- voerder der vrjwilligers en had zjn hoofdnoeg geen deel,omdatzjn legerte klein en kwartier te Nerolo. Eenige dagen vöör het
te slechtqewapendwas.Na denederlaagvan gevechtbj Mentanamaakte hj zich metverBourbakiln hetlaatstvanJanuarj 1871 werd m etelen nloed meester van de hoogten van
hj door de brigade Keller te Dyon aangetast, Paxioli om het bereiken van Rome voorGarim= rhj koninzjnesierkestelling dienaan- baldi gemakkeljk te maken.Hj isin Junj
va1M nvankeljk afslaan,terwjlhj den lsten 1868 gehuwd met eene Venetiaansche. O0k
VII.
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ztjn Jongere broeder Aiczpffi streed in 1870 Nverd gebouwd door Afanasse,den zûon van
en 1871 naastzjn vaderin Frankrjk.
een hoogepriester,die wegens zjn huweljk
Garigliano, bj de Romeinen Izlris en met de dochter van den Perzischen landvoogd
vroeger ClanésofGlanisçeheeten,eenerivier in den kerkeljken ban yedaan en verdreven
in deItaliaansche provincle Caserta,vooxheen was.Genoemde tempel ls in het jaar 129
tût het koningrjk Napels behoorende,ont- vôôr Chr. doorJohannesAjrccv'
..
vverwoest,
springtten noordoosten van San-Germano bj doch de berg bleef ook later steeds heilig
den Monte-passero? ten zuidoosten van den bj deSamaritanen.
Monte-Meta, die zlch ter hoogte van 2200
Garnaal(De)behoortt0tdeafdeeling der
Ned. el verheft.Eerst stroomt zj Ilaar het langstaartige, tienpootige schaaldieren, evenzuidw esten,Ontm oet den spoorweg van Rom e alsde zee-enrivierkreeften.Zjheeft2lange,
naar Nayels en gaatverderin eene zuidoos- sterk gelede sprietenqhettweedepaarpooten
teljke rlgting langs Pontecorvo,scheidt de is nagenoeg zoo lang a1s het derde en de
vulcanische gewrochten van R occa-Alanfim a staart in het midden van een spitstoeloopend
van de ten Oosten van Fondigelegenebergen, plaatje voorzien. Zj wordt in 0ns land in
wendt zich met een boog weder naar het menigte gevangen.Die derZtliderzee zjn in
zuidwesten,kruipt00k thans n0gjevenalsin het algemeen kleiner dan die der Noordzee;
den tjd van Horatius,langzaam voorwaarts deze laatste hebben brtziner kleur en worden
tusschen moerassige Oevers? en stort na een bj hetkoken nietrood.Menvindtditdiert
je
oorts aan de kusten van Frankrjk,Engelo0p van 18 qeogr.mj1zlch uitin deGolf v
van Gaëta.Nletvervanharen mond,bj de land, Hannover en Denemarken,- alsmede
bouwvallen van Minturnae,wordt zj sedert in oost-en W est-lndië,welligt in allezeeën.
1832overspannen door de eerst.gebouwdeket- Zjn vleesch wordtvoor eene lekkernj getingbruginItalië.Slechtst0thiertoeiszjuit houden.Hetgeslacbt Crangon teltn0g4andere
zeebehoorljk bevaarbaar,envanhiert0tPon. soorten;van deze leeft ééne in de Noordzee)
tecorvoduldtzjslechtsplatboomdeschepenvan en de andexe 3 behooren te huis in de Midzeer geringen diepgang.Haarw ateristroebol, dellandsche Zee.
Garnerin.Twee bzoedersvan diennaam ,
maar zj bevat veelvisch,vooral aal.Aan
haren mond vindt men uitgestrekte moeras- Jean .
rcy/fiq
sfe Ollvier,geboren te Parjs in
tzcgldd! geboren den 3lsten
sen - deMaremmedeGarigliano - ,bj de 1766, en Andrl J'
ouden PaludesMinturnensesyenaamd,in wier Januarj 1769,hebben zlch bekend gemaakt
rietgewas zich w eleer M ar-s verborg, om dtlol-hunne bemoejingen op het gebied der
aan zjne vervolgersteontsnappen.DeGari- lucbtvaart. Eerstgenoemde, een leerling Van
gliano ontvangt op haren linkeroever eene den bekenden natuurkundige Cltarles, beveellangererivierdan zj zelve,nameljk de kleeddeaanvankeljkeeneondergeschiktestaatBLiri, welke in de provincie Aquila bj den betrekking,werd vervolgensilluminateurvan
Monte-posanoontspringt,entenwestenvanhet Koningin Hortense en van Joseplt.fpltzapr f:,
bi
jna geheel drooggemaakte Lago diCelano en bestuurde in 1826 met Robertson de proeen langs de grenzen van den voormaligen Ker- ven, w elke m et betrekking tot het valscherm

keljken Staatvoortloopt.De Garigliano heeft werden genomen. - Zjn broeder waseerst
vrûeger en later eene belangrjke r0lvervuld commissaris der Conventie bj het Noorderin de krtjgsgeschiedenis. De brug Over deze leger,doch zag zich in heehtenisgenomenen
rivier ten behoeve van den grooten weg van verwjlde 3 Jaar in den kerker.Tobn hj op
Rome naar Napels werd in 1495 dool- den vrje voeten was gesteld, verbond hj zich
ridder Bayard tegen de overmagt der Genu- metzjn broeder,om hetvraagstuk derluchtézen en Venetianen verdedigd, en hierdoor scheepvaartop te lossen,maar deeerstepracredde hj hetvan Napelsterugtrekkend Fran- tische pogingen,in 1797 aangewend)misluksche leger van Karel VI1I. D en 28sten De- ten.In Oetobervan datJaarechtersteeg hj
cem ber 1503 verwierven bj dezen stroom de Op uit het paz,t van M ousseaux t0t eene
x zlCovdova eene hoogte van 400 Ned.el,en daalde toen met
Spanjaarden onder GonLalo '
beslissende zegepraalop deFransehen,waarna een valscherm naar den grond. Dergeljke
den lsten Januarj 1504 devesting Gaëtaca- proeven nam hj 0ok teBerljn en tePeterspituleerde.- Den 3den November1860werden burg!waarnahj zich ppremierAéronautedu
de troepen van den Koning van Napelsten Nord7'noemde.Zjn broederwildezichdeuit-

noorden van de Garigliano door de Sardiniërs vinding van het valseherm toeeigenen,wesgeslagen, waarna het beleg van Gaëta een halve hj een vlugsehritt uitgaf, getiteld:
aanvang nam.Een gedeeltederoverwonnenen '
?Usurpatiûn d'état et de réputation ?ar un

(15-t0t20000 man)begafzich den 15denN0- frère au préjudice d,
un fkère (1815),. O0k
zjne nicht Elis@ bereikte,na hetinnemen
van Parjs (21 September1825),meermalen
aldaargqtwapend.
G anzlm ofGeroim isdeBjbelschenaam met een valscherm den grond, nadat zj
van een berg van hetgebergte van Ephraïm eerst t0teene aanmerkeljkehoogtewas 0pin Palaestina. H ier w erd in de dagen van gestegen.
N eltemia, onder de regéring van den PerziGarnier (Robert),een Fransch tret
lrspelschen K oning Darlus F'
OJA'
II:, hetheiligdom dichter en de voortreleljkste dervoorgangers
der Samaritanen gesticht,waardoor de kerke- van Covneille, geboren in 1534 te Ferté-Berljke afscheiding van deze laatsten van de nard, sfudeerde in de regten en w erd later
Israëlieten h= r beslag ontving. Die tempel advocaat van het Parlement te Parjs, ten
vember op Romeinsch grondgebied en werd
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tjdevan HendrLk IV staatsraad,en overleed openbare betrekkingen te bekleeden,en overden 15den Augustus 1590.Yan Jongsafbe- lee; den 23sten Junj van datzelfdejaar.oefendehjmetgeestdriftdedichtkunst,werd Zjn halfbroederLoui.nzaftlileGarnier-pagès,
in 1565 door het Collêge des Jeux florauxbe- geboren te Marseille den loden Julj 1803j
kroond, en behoorde t0t hen,die meten na was aanvankeljk handelsagent te Pari
js e:
Jodelle de hervorming van het Fransehe t00- nam desgeljks metjver deelaan deJuljneel door vertaling en navolging van Oriek- revolutie.Na den dood zjns broeders werd
schestukken,t0tvervangingdergebruikeljke hj t0t afgevaardigde gekozen en ontwikmystèriënenkluchtentmetkrachtbevorderden. kelde in de Kamer,aan de uiterste linkerZjnetreurspelen verraden eenejverigestudie zjde rezeten,een grooten jver bj de beder Grieken en Romeinen,alsmedeeene zeld- handellng van fnanciële vraagstukken. Met
zame welsprekendheid.Voûréén dierstukken geestdrift bovorderde hj h0t houden der

ontleendehj destofaanAriostoen liethierin
hetGriekschekoorweg,hetwelk hj in zjne
ovexige treurBpelen gehandhaafd had.Zjne
meestberoemde stukken zjn nBradamante
(1582)'', en pAntigone (1580)''
. Van zjne
tooaeelpoëzj bestaan gezamenljke uitgaven,
van welkedievar 1609en1618debestezjn.
Garnier-pages (EtienneJoseph Louis),

politieke banketten,enwerdbjdeFebruarjrevolutie van 1848 gekozen t0t maire van

Parjsen totlid van hetVoorloopig Bewind.
Den 5den Maart aanvaardde hi
j alsopvolger
van Goudeltauœ,de portefeuille van Financiën

en behield haar,onderhoogstmoejeljkeomstandigheden,t0taan hetJulj-oproer.Tevens
was hj lid der Constituante,waarhj t0tde
de leider derFransche Democraten onderhet partj dergematigdeDamocraten behoorde en
bewind derJulj-dynastie,geboren denzisten zjne fnanciële maatregelen met beleid verDecember 1801 te Marseille,had in de reg- dedigde.Hj werd intusschen niet afgevaar-

ten gestudeerd en was advocaat,toen de 0m- digd naarhetW etgevendLigehaam,enkeerde
wenteling van 1830uitbarstte.Hj nam toen t0t het ambteloos leven terug.Thans echter

deel aan den driedaagschen strjd en werd in
1831 naar de Kamer afgevaardigd,waarhj
openljk getuigenisgafvan zjnerepublikeinschebeginselen.Doorzjnonberispeljkgedraq,
zjne eenvoudigheid, zjne Onbaatzuchtigheld
en zjn moed verhiefhj zich weldrat0tde
uitstekendste mannen van zjn tjd.Alsredenaarschitterdehj dooreenekalmeontwikkeling der behandelde zaken en door de kracht

en keurigheid van zjn betoog.Vooralbaarde
hj opzien,toen hj met40 andereafgevaardigden,t0t welke Lafayette,Lamarq%eenz.
behoorden,een compte rendu onderteekende,

gerigttegen de staatkundevan hetjuste milieu. Toen hj voorts beschuldigd werdvan
alslid dervereenigingmAide-toi''medegewerkt

tehebben t0tden ojstand van 28Julj 1832,
hield hj zich schulltdoch na het,ophefen

ishj wederlid vanhet Fransch Parlement,
waarhj in den aanvang van 1873 de laatste
spreker was over de versterking van Parjs
en zjne geestigeredevoering Tltiers en Re-

wzl,slf persiëeerde en de besehouwingen van
GMizpfbestreed.
Garnituur noemt men in het algemeen
zoodanigo deelen van een fabriekaatjwelke
er toe behooren en tevens totsieraad dienen.
Een hoed wordt met lint, een Japon met
kant,Euweelenz.gegarneerd.- Voortsgeeft
men den naam van garnituur meer bepaald
aan een t0t het dames-toilet behoorend sieraad, uit een broche ofspeld en oorhangers
bestaande, die uit dezeltie stof en in deni'1)P**
zelfden trant vervaardigd zjn,zooda'
t ZJ
elkander behooren;men heeft zulke garnitu-

<0n Van zi
lver,goud,juwoelenz.Eindeljk
van den staat van beleg stelde htjzich ter bestemgelt men o0k deelen van bjkomenden
beschikking van de regtbank en werd vrgge- aard bp stoomketels,stoomlnachines enz.m et
sproken.In 1834 gedroeg hj zich il
&de Ka- dfm naam van garnituur.
m er met m oed en beradenheid.Toen men,
G arnizoen isdenaam eenerplaats,waar

sidderend voor de magt der republikeinsche militaire trûepen in bezettilzg liggen, en o0k
genootsehappentbereid was,om aan de regé- w eldie van deze troopen zelven.In een garring alle magt in handen tegeven,poogde nizoen bevinden desûldaten zich in kazernen.
htj dien schrlk te matigen,en bj de hevige In de steden is men doorgaansnietweinig op
aanvallen,die hj daarbj,zeltbvan voorma- garnizocn gesteld, omdat hethandelsverkeer
lige leden van zulke genootschappen,verdu- er zeer door bevorderd w ordten vele burgers
ren moest, verzweeg hj niet, dat zelfs de alzoogelegenheid vinden,Om meer dananders
minister Gf
zizpf weinige jaren te voren 1id te verdienen.D egarnizoensdienst,spottenderw as geweestvan rAide-toi''en dat de zegel- wjs0ok weleenssl0pk0usel
zdiei1stgenaamd,
bewaarder Barthe, de vervaardiger van het omdat zj in tjd van vredeweinig tebeteeaan de Kamer aangeboden wetsontwerp tegen kenen heeft,bepaalt zic'
h hoofdzakeljk t0t
de politieke vereenigingen, vroeger tOt de schildwacht- en patrot
lilledienst. De geheele
Carbûnal-i had behoord. Tn geene enkele zit- dienst wordt er naar vaste regels bostutlrd

ting verzuimde Garnier zjne stem te ver- door den garnizoenskommandant, bjgesfMn
heFen voor de uitbreiding van de kiesbe- door den plaatsmajoor, en in groote garnivoegdheid. Bj de beraadslagingen over de zoenen heeft m en vaak n0g een m ilitairen
geheime fondsen in 1837 behandelde hj de goG
uvar
erl
yur.
ofalo (Benvenuto),eigenljk Benrenuto
staatkundige loopbaan van GzIz
l
zo/ meteene
schexpe cmtiek.In 1841 ondersteundehj met Fïyïo da Gar@alo,een baroemd Italiaansch
jverhet voorstel van Maxy'
tbin en Papèsde historieschilder,geboren in 1481 le Garôfalo,
I'Hrr9.> t0t beperking der bevoegdheld om nietver van Ferrara,ontwikkelde zjn schil:4*
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derstalent in zjne geboorteklaats ondex de veer 70 Ned. el boven den spiegel der zeeleiding van Domenieo Tcweffl,en in 1489 te Geweldige springvloeden,hier masearetofrJz
Cxemona onder die van Boceaeoé'
no Wpccccci, de marle genaamd, stuwen ex sgms haxe waen begaf zich vervolgens naar Rome,om er teren landw aarts t0t in de Dordogne, doen

dewerken dergrootemeestersinooyenschouw

te nemen.Nadat hj eenigen tjd ln Mantua
vertoefd had, reisde hj naax Rome, waar
hj.t0t deleerlingen van Rafaëlbehoordeen
dezen bjstand bood bj devoltootjing zjner

een vreeseljk gebrulhooren ()nverwoesten er
de oeverlanden.De Garonne heeft eene lengte

van 81 geogr.mjlen ontvangt 32 rivieren
van welke 8 bevaarbaar Zi
J
-n,zoodat zj 0P
een stroomgebied van 1528 E)geogr.mj1eene
kunstgewrochten.D00r Avonslts I van Fer- gezamenljke bevaarbare lengte hebben van
rara werd aan hem en andere schilders het 320 geogr.mjl.Op den rechteroeverontvangt
versieren van zjn kasteelaldaar'Opgedragcn, zj van dePyreneeën de Salaten deAriège,
zoodathj zich derwaartsbegafen erin 1559 - van yet hoogland der Cevennes de'l'arn
overleed,nadathj eenigejaren tevoren blind (metde Agot
ztenAveyron),deLot,deDorpt
was geworden. Zjne Btukken verraden z00- en de Dordogne (met de Vezère en de Tslq),
en op den linkeroevereen aantalbergstroowe1deninvloedvan Rajaëlalsdienderschool
van Ferrara methaarharden krachtigcoloriet men vau dePyreneeën.De Garonne isbevaaren hare breedevoorstelling.Hj onderscheidt baar overeen afstand van 63 geogr.mjl.De
zich van de oudere'
(vertegenwoordigers dezer zeeschepen komen gedurende den vloed t0t
Bchool,Lorenno Opdftxen M azzolino:doormeer Bordeaux?en ltleinerevaartuigen n0g 7geogr.
bevalligheid en door de meer elgenaardige mjlverder.Hoewelderivierbreedisen veel
uitdrukking der gelaatstrekken,endezeherin- w ater bevat,vindtm en er vele ondiepeplaat-

neren zoo sterk aan Rqfaël, dat sommige
stukken zoow el aan den leermeester als aan
den leerling zjn toegeschreven. Eenigevan
zjne engelen en Madonna'shebbeneenhoogst
liefeljk voorkomen..De meeste stukken van
dien kunstenaar zjn te Rome,maar men

sen,die bj lagen waterstand de scheepvaart

belemmeren.Om deze tebevorderen entevenB
den W0g te bekorten, is het CanalLatéral
de la Garonnegegraven.HetstaatbjTnulouse
in verband methet Canal du Midi,volgtden
regteroeve: der rivier, gaat langs Montech,
heeft er ook in de muséa te Dresden,te Ber- w aar heteen van Montauban komenden zjtak
j*
pn
* en te sveenen.
opneemt, - voorts over Castelnaudaxyjbj
Garonne (De),doordeRomeinenGarnmna M oissac over de Tarn en over Valence.Vergenoemd, de voornaamste rivier in hetzuid- der loopt het met.een prachtig viaductvan

we
sten vanFrankrjk,ontsgringtopSpaansch 23 bogen bj Agen OverdeGaronneen volgt
grondgebied in de Pyreneeën,en welin het haren linkeroever t0t Castets,waar het zich
achterste gedeelte van de Valle do Aran,ter wedermet de rivier vereenigt.Hetheefteene

hoogte van bjna 2000 Ned.eltusschen den
Maladetta (3Q00 Ned.elhoog)
,en den Mont
Vallier(2800 Ned.elh00g).Na een l00p van
6 geogr. mj1 bereikt zj door eene donkere
kloof, Pont du roigenaamd,boven St.Beat
'
(500 Ned.el h00g)Frankrjks grondgebied.
Hierwendtzj zich bj Montreleau noordoostwaarts,verlaat bj St.Gaudens (350 Ned.el
hoog) het noordeljk gedeelte der Pyreneeën,
stxoomt langs St.Martory,Cazères,Carbonne
en Muret naar Toulouse (130 Ned.elhoog)t
waar zj reeds eene breedte heeft van 200

lengte van 26 geogr.mjlen isgeschiktvoor

vaal4uigen van 75 t0t150 ton.
De Garonne stroom door 4 departementen,

nameljk Haute Garonne,Tarn-Garonne,LotGaronne en Gironde.Eerstgenoem ddepart- ent
behoort voor een ltlein gedeelte tot de voormaligeprovincie Languedocenvoorhetoverige

t0tGascogne.HetheeftToulouse(zie aldaar)
t0thoofdstad,vormtheteigenljkeaartsbisdom
van dien naam ,en is verdeeld in 4 arrondissementen (Toulouse, Villefranche, Xuret en
St.Gaudens)?in 39 cantons en 578gemetmtenj

schreden, door het Canal du M idi in verband en tel
t oy ruim 114 (
D geog'
r.mjlbjna %
staat m et de M iddellandsche Zee,en dooreen m illioen lnw ûners. Van den bodem behoort
breeder da1langsheuvelzoomen verder spoedt. het twaaltze gedeelte t0t het hooggebergte
Met den spoorweg looptzjnoordwestwaarts der Pyreneeën,en de overige deelen bevatten
over Agen en Marmandenaar Bordeaux,waar de noordeljke tel
.rassen van datgebergte en
zj een halfcirkelvormigen boezem vormtter de heuvelstreken en vlakten van Langlledocen
breedte van 1100 Ned.elmeteene lengte van Gascogne. T0t eerstgemeld gedeelte behooren

eene geogr.mjl,eene wjkplaats u nbiedend alshoogstetoppen dePic Quairat(3000Ned.
e1),de Pic de Crabiûulesen dePicdu Pol.t
geogr.mjlverdervereenigt zj zich bj den d'O0 (beide ruim z0ohoog),benevensdeCol
Bec d'
Ambes met de Dordogne,.vormt ter dePortillon (3300Ned.elhoog)methetgletbreedtevan % tot13/4geogr.mjleen aantal schermeer Portillon (2700 Ned.elhoog),dat
voor duizend schepen. Drie en een vierde

eilanden en zandbanken en stroomt onderden

met den waterval Michot afdaalt in het meer

naam van Gironde(ziealdaar),beveiligddoor Espingo (1000 Ned. el hoog) en vervolgens

eene reeks van forten op haren oever,langs m et dit laatste door middelvan een waterval
eene bedding ter lengte van ruim 10 geogr. ter hoogte van 260 Ned. el in de Séculéjo
mplnaarden Atlantischen Oeeaan.Yöérharen (1400 Ned. el hoog), het bekoorljkste van
m ond verheftzich op eene rotsklip de prach- al de meren der Pyreneeën. Het zuideljke
tige vuurtoren Cordouan,de fraaiste van ge- gedeelte van ditdepartem ent leverteen schat
heèl Frankrjk,gebouwd in 1584- 1610 en van prachtige natuurtafereelen,- voortsbevat
verbeterd in 1665,meteene hoogte van onge- debodem ervele belangrjkedelfstoFen,z0@-
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a1
d
est
jz
alrej
rke
,marmer,graniet,leisteen enz.Onder Garou-bajt(Cortex Mezerei,CortexGageneeskrachtigebronnen zjn erdie rou) noemt men in degeneeskunde den bast
van Bagnéresde Luchon het meestberoemd. van hetpeper-Ofgarouboompje(DaphneMeHet departement wordt besproeid door den zeretlm Z.
), een heester, die t0t de familie
bovenloop der Garonne, den benedenloop der der Thymel
eën behoort.Hj komt00k in 0n8
Ariège en 14 andere rivieren. De bosschen, land hler en daar in het wild voor, mM r

dieerbjna 17 D geogr.mjlbeslaan,leveren wordtinveletuinengekweektom zjnefraaje,
goed scheepstimmerhout, en de ongemeen
vn chtbarebouwlanden m eteeneuitgebreidheid
van 66 D geogr.mjlbrengen vef
?lm eer granen 0p,dan debehoeftederinwonersvereischt.

welriekende, roode ofwitte,trechtervormige
bloemen,diedoorgaansdrietallig op debruin-

achtige,n0g bladerlooze takkenzjngeplaatst

en tOt de eerstelingen der lente behooren.La-

Uitdewjngaarden,dieeeneoppervlakte be- ter draagthj kleine,roode ofgele bessen.

slun van 9% L geogr.mjl,verkrjgtmen D e garou-bast komtin dellhandelvoor in
eenmiddelmatigen wjn,waarvan Vdeinden lange totballen ot'bosleszamengeroldestroohandelkomt,en de vette weiden,8 (n geogr. ken;hjisdunentaai,dwars-gerimpeld,groenmjl groot,zjn er uitstekend geschikt voor rosachtigvankleur,hierendaarmetvlekjes
de veeteelt, zoodat men er veel runderen, geteekend.H et binnenste gedeelte bestaatuit

schapen, zwjnen,geiten,paarden enz.aan- taajevezelsmetijne uitsteeksels,die,in de

treft, en vooral 0ok veelpluimgedierte.Het huid dringende,eene Ondrageljkejenkteverklimaat, schoon guur in hethooggelegen zui- oorzaken.Deze bast wordtvoolialaangevoerd
den, is er overhet geheelzacht en gezond, uitLanguedoc,w aal'm en dien ook vanandere

zoolang men erverschoondbljftvan den wes- Daphne-soorten verkrjgt.Inwendig wordthj
tewind (Sers).Defàbrieknjverheidbevindter slechts zelden voorgesehreven,- doch des

zich n0g op lagen trap:lnaar begint zich te tem eergebrtliktmen hem uitwendigalsblaarontwikkelen. Toulouse ls er de stapelplaats trekkend middel,terwjlmen de daaruitbevan den handelvoor de veldgtlwassen vanhet reide garou-zalf bezigt, 0111 t1e ettel.ing van
noorden ten behoeve van Spaqje,en dellitvoer fontanellen te Onderllouden. Voorheen waren
van meel, wjn,brandewjn,vette hoenders, ook de wortels,de bladel-tan en de bessen in
ingezoutene ganzen, truFels enz.is er van de geneeskunde in gt?brtlik.H 0t is hoogstge-

veelbelalg.
vaarljlk, zullte peperboompjesin e0n tuin te
G arotlllo ,ookanuqinayanyraenosajvclùzlc hebben, waar zj Onder ltet bereik komen
genaamd, alzoo geheeten naar een Spaansch van kinderen,daar de rjpe bessen veelop
woord,dat strop beteekent,waseene ziekte, aalbessen geljkell, en hetgebruik daarvan
diezichin1514verspreiddealseeneegizoötie eene lleviye ontsteking in maag en ingewanOver hetrundvee in Italië en Frankrjk.De den en alllgtden dood veroorzaken kan.
runderen verloren den eetlust,kregen puisten
in den bek,en daarna zweren aan de voorste

en achtersteledematen.De dieren,bjwelke
deze laatste niet werden waargenomen,stierven. Drie jaar later Openbaarde zich eene
dergeljke ziekte alsepidemieonderde Zwitsersehe soldaten diev6érBolognalagen.Zj
kregen,volgensdebesehrjvingvanBenedid'
n)

G arrett,zie Almeida.

G arrick (Davi(
l),eendergrootstetooneelspelers, werd geboren den zosten Febrt
larj

1716 in eene herberg te HerelbrdinEngeland,

waarzjn vader,kapiteininEngelschedienst,
zich bevond om volktewerven.Zjngeslachtj
dat eigenljk del
znaanldroeg van L@ Glrrïq'tte,w as afkomstig uitNormandië,maarhad

zweren aan de ooren en bevende handent
na de herroeping van het etlict van Nantes
(,n I'oreestvermeldt eene gangraeneuse keel- de wjk genomen naar Engeland. Reeds op
ontsteking,die in 1518 in Holland,en W '
ar- zjn lzde jaar gyf Garrick Bl
jken van onge-

stissen eene,die in 1519 te Baselw oedde,meenen aanleg ln het bljspel rl3e werf-oëvoorts M icltaëlStettereene,diein 1520geheel cier''van I'
arqultar,dath!
j met zjne school-

Zwitserland teisterde. Zj vertllonde zich in makkers opvoerde. Later was hj werkzaam
1598 en 1599 in Spanje,en in 1618 en 1619 op hetkantoorvan zjn ()olzl,een vermogend
te Napels en op Sicilië. Men heefthaax nu wjnhandelaar te Lissabon , doch het zltten
eensaangeljktjdigheerschendenhongersnood, achter den lessenaar bevielhem weinig,zoodanw ederaaneeneaanhoudendevochtig-warme dat hj na verloop van een jaartert
lgkeerde
weêrsgesteldheid toegeschreven.
en in eene sehoolte Liehfleld de lessen van
G arotte of strop is de naam van een aan Samuè'lJO/zzl:OzlbjwoondeoverdeLatjnsche
eenregtstandigenpaalbevestigdhalsjzer het- en Grieksche letterlktlnde.Daarna begafhj
w elk men doordigtsel
hroeven vernaauwenkon. zieh metzjn leermeesternaarLonden,waar
Hetdiendeweleel'in Spanje,om aan adelljke hj zittlop de rt
agtsgeleerdheid en vervolgens
misdadigers de doodstraf door verw orging te
voltrekken.Zelfs meentm en, dat oûk nog in
de laatste.jaren dat werktuig aldaarde plaats
der galg m eermalen vervangen heeft.- Tn

op de redenfler-en wisktmde toelegde.Vervol-

gensbt
?gon hjmetztjnbroedereen wjnhandel,
dien h!jechter weldra lietvaren,om zich te
wjden aan het bedrjf, waal*toe de natuur
ollzen tjd hebben straatroovers in Noord- hem bestemd llad.Nadat hj eerst onder den

Amerika en Engeland hunne slagtoFers wel naam Lyddal in Ipsw ich was Opgetreden en
eens geplunderd doorze een striltOm de keel een geheelen zom er m et een troep reizende
te sliugeren en hen hiërdoor bewtlstt
tloos te tooneelspelers had rondgezworven, begaf hj
maken;aan deze handelwjze gaf men den zich naar Londen,waarhj een engagement
naam van garottlren.
vond bj G@ord,den eigenaarvan den G00(l-
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mansield-se.
houwburg. Hiee trad hj in Julj
1141 0P illde r0lvan Richard JJJ,en wèl
metz0o gunstig gevolg.
,datdegrooteschouwbtlrgen te Londen leeg stonden,en hetkleine,
waar Gaeriek speelde, de toeschouwers niet

herderspelpDieqepriifteTreue(1768)'',- en
h
et bljqel pDle Schöne Rosette (1782)'',
schreefhp met anderen:rNeue Beitr:ge zum
Vergniigen desVerstandesund W itzes(17451748, 4 dln)'',bezorgdeuitgaven van de ge-

k0
n bevatten.Zjne onqekunstelde voordragt dichten van Giseke en van de fabels en verDaakteeenverbazendenlndruk.ln 1742speelde halen van & A. Scâ,le.çél, en leverde een
hj in Ierland,in 1745 in den Drury-laneschouwburg te Londen, en daarna weder te
Dublin,totdathj in 1747metLaey eigenaar
werd vandenDrury-lane-schouwburg.Hjverbande aanstonds de prullen der oudere Engelsche bljsppldichters,bragtdestukken van

aantal vertalingen.Hj heeft in Duitschland
t0t de vûrming van een gûeden Bmaak #eel
bjgedragen.
Joseplt G*-Jler,een Duitsch kruidkundige.
Hj werd geboren den 12den Maart 1732 te

nam hj t0talgemeen leedwezen afscheld van
hetpubliek.Den lodenAugustus 1776 speelde
hj v00r de laatste maal en begafzich toen
naareen be#allig buitenverbljfnabj Londen,
waar hj den 3ostellJanuarj 1719 Overleed.
ZjnstofeljkoverschotwerdindeWestminsterabtdj aan den voet van het gedenkteeken
Van Shaks
pere bjgezet, en zjn aanzienljk

ten, totdat hj in 1761 benoemd werd t0t

Calw in W iirtemberg,studeerde te Tiibingen
Dltakspere weder in den smaak en opendeeen en te Göttingen in de geneeskunde, deed
schitterendtjdperkvoorhetEngelschetooneel. onderscheidene reizen en hield zich bezig
Nadat hj 32 Jaar waswerkzaam gereest, met hetvervaardigen van optische instrumen-

hooçleeraar in de ontleedkundete Tiibingen,
en ln 1768 t0thoogleeraar in de kruidktlnde
en t0t directetlr van den botanischen tuin en

van hetkabinet voor natuurljke historie te
Petersburg. Met wetenschappeljke bedoelingen volbragt hj een tochtnaarde Ukraine,

maar keerde reeds in 1770 naar Calw terug,
vermogen,meteene aan gierigheid grenzende waarhjden 13denJulj 1793Overleed.Hoogst
spaarzaalMheid bjeengebragt,werd gedeelte- merkwaardig is zjn werk:pDe fructibuset

lj
t
el
kjkhevtan
eigendom van zjneweduwe,gedcel- seminibus plantartlm (1789- 1791,5 dln met
zjne bloedverwanten.- Garrick 79 koperen platenl''.

Karl FdetfrïcFl von Görtner, een Duitsch
was klein van gestalte, maar wèlgebouwd,
en bezat een paar levendige,donkere oogen natuurkundige en een zoon van den voor-

welluidende stem.Zjn tlitwendig gaande.Hj werd geboren te Calw den lsten
d
rukking had hj volkomen in zjnemacht, hatlsen, werd bj de hof-apotheek te Stuttalle hartstogten wist hj op eenewegsle- gart geplaatst en Oefende zich daarna n0g
pende wjzevoortestellen.Hj schitterdez00- een paar Jaar aan de Karlsschule''.Hj bewel in het treurspelalsin hetbljspel.Van zorgde na den dood zjns vadersde uitgave
zjne 27 bljspelen behooren 0ok thans nOg van een in handschrift achtergelaten vervolg
enkele t0t het répertoire,en zj zjn zoowel Op diens beroemd werk rover de vruchten
Ijdde zich te Jena,
in het nBritsch Theatre (1687)''van Bell,als en zaden der planten'',w'
afzonderljk (1798,3 dln)uitgegeven.- Zjne Göttingen en Tiibingen aan de studie der
echtgenoote, Era A cdc Velgell,geboren te geneesktlnde, en vestigde zich a1s arts te
W eenen den 29sten Februarj 1724,tradeerst Calw.Tevens hield hj zich bezig metschei-,
op alsdanseresen werd in 1744geplaatstbj delfstof- en kruidkundige nasporingen, en been eene

voorkomen1zjnegebaren en zjnegelaatsuit- Mei1772)bezochtde kloosterschoolte Baben-

de groote opera te Londen. Garrlek huwde
met haar in 1749 en vergezelde haar in 1763

werkte voortsdatgedeelteder,,F10raSibirica''
van Gmelint hetwelk over de Cryptogamen

naar het vasteland. Na zjn dood wees zj (Bedektbloejenden) handelt. Hj zette het
onderycheidene huweljksaanzoeken van aan- hoofdwerk van zjn vader voort,en schreef:
zienljke Engelschen,onderanderen van den rV orl:ufige Nachrichten iiber die Befruchtung
geleerden lord M onboddo van de hand,omdat der Gewëchse (1826)'',en zjn antwoord op
zj bj hertrouwen een groot gedeelte van eene prjsvraar over hetkweeken van basGarrick's vermogen z0u moeten verliezen,en
overleed te Londen den 16den October1822 in

taardplanten, ln 1837 uitgeschreven door de

den Ouderdom van 98Jaren.
R :rtner.Onderdezennaam vermeldenwj:
Karl CAH:Jït
ZS Görtner,een Duitsch schrjver. Hj werd geboren te Freiberg in het

t0t grondslag van hetm eer uitgebreide w erk :
nVeruscheund Beobachtungen iiberdie Bastar

Hollandsche Maatschappj vanW etenschappen
te Haarlem en metgoud bekroond,legdehj

denzetlgungin Planzenreich(zdeuitgave1849)''.

Ertsgebergte den 24sten November 1712,be- Voorts schreefhj: nBeitrëge zur Kenntnisz
zocht met Gellert en Ramler de school te der Befruchtung der volkommenen Gewëchse
Meiszen en studeerde vervolgens te Leipzig, (1844- 1849, 2 dlnl'',en overleed te Calw
waar hj eerst een aanhangerwasvan Gott- den lsten September 1850.
dc/led,maarlater t0tde Vereenigingbehporde,
I'riedriclt'
tlpzlGlirtner,eenuitstekendDuitsch
die de Saksische dichterschooldeed ontstaan. bouYiraeester, geboren te Coblenz in 1792

In 1745ginghjalshuisonderwjzernaarBrunswjk, en 2 Jaar later werd hj hoogleeraar
in de zedekunde en welsprekendheid aan het
Carolinum aldaar.In 1780 zag hj zich t0t

Htj ontving zjne eerste opleiding in de architectuur te M iinchen, en begafzich in 1812

naar Parjs en in 1814 naarltalië,waarhj
zich gedurende 4 Jaar met jverwjddeaan
hofraad benoemd, en overleed den 14den Fe- de studie)
.der oudheid.De vruchten hiervan
bnmrj 1791.Behalve sReden (1761)'',- het waren zjne sAnsichten 4er am meisten er-
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haltenen Monumente Siciliens(1819)''.Nadat noemde werd htl in diens plaats, in 1769,
hj Engeland bezochthad,werdhj t0thoog- buitengewoon hoogleeraarindewjsbegeertete
leeraar in de bouwktlnst benoemd aan de Leipzig,maarzjnezwaltkegezondheidnood-

Aeadémie te Miinchen, en svist er weldra zaakte hem :die betrekking neder te leggen,
zjne degeljke kennis in practjk tebrengen. waarna hj ln zjnegeboortestadterugkeerde.

HjhersteldeerdeIsarpoortinhareoorspron- Daarhj zich verdiensteljkhadgemaaktdoor
keljke gedaante en was met HelnricltHesz uitstekende vertalingen van I'eryllson,Bltrke
werkzaam aan de restatlratie derbeschilderde enz.,nogdigde I'
rederik 11 hem uit,om eene
s werk rDe
glazen in den d0m te Regensburg. Ditgaf vertaling te leveren van Clcero'

Koning Lodewj;k aanleiding t0thet stichten oëciis(Overde pligtenl''.Htjaanvaarddedie

van eene w erkplaats voor de glasschilder- taak?maakte daarmede een aanvang opCharkunst, en Görtner zag zich belast methet lottenbtlrg in 1779 en voleindigde haar in

bestuurvan die inrigjlng.Daarna deed hj 1783.Hj overleed t()Breslau den lsten Dei

n middeleeuwsch-ltallaanschen stjl en van
witten kalksteen de Lodewjkskerk te Miinchen verrjzen,en botlwde er voorts deBibliotheek (1831- 1842),- hetBlindeninstitutlt
(1833-1836),- hetUniversiteitsgebouw met
hetdaartegenovergelegenGeorgianum (18351840), - hetDamesstift Sta.Anna (18361839), - hetgebotlw van hetZotltgroevenbestuur (1838- 1842), en deVeldheerenhalle (1840- 1845).Inmiddels volbragt hj in
1839 eene reis naar Pisa,NapelsenPalermo,
waar Gtirtner ten behoeve van een nieuw
aan te leggen kerkhof te Miinchen de Italiaansche kerkhoven in oogensehotlw nam.In
1844 werd te M iinchen de eerste steen ge-

legd vool
*deOverwinningspoort(Siegesthor).
Voorts was Gt
irtner ook elders met jver
werkzaam. In 1840 begaf hj zich met
een aanzienljk gevolg van bot
lwlieden en
schilders naar Athene, om aldaar het naar

zjn ontwel
'p gebouwde paleis te voltoojen.
Reeds vroegerhad hj dekoerzaalteKissingen doen verrjzen.Te Zittatlbouwdehj een
stadhuis,te Bamberg hersteldehtjden d0m,
en in 1842 maakte hj een aanvang metde
Bevrjdingszaalte Kehlheim,in hetvolgende
jaar met het Pompqjaansche huis nabj het
koninkljk slot AschaFenburg.In zjne laatste levensjaren bouwde hj eene Protestantsche kerk te Kissingen,hersteldehjdend0m

cember1798.Hjwaseenman vaneenhoogst
beminneljkkarakter,voorgezelligheid,vriendscll
ap en liefde alshet ware geschapen,zich

nietzoozeeronderscheident
le(1oorwjsreerige

diepzinnigheid,als dool'keurigeopm erklngen,

practische raadgevillgen en een edelen stjl.
Van zjnegesehriften noemen wj:rueberdie
Verbindtlng derMf
ll'
almit(
lel*Politik(1788)'',
rueber den Character d0r Bauern und
ihr Verh:ltnisz gegen den Gtltsherrn und die

Regierung (1786, 2de tlitgave 1596)'',
r gesellschaftlichen Leben (1792 1802,
puebe
5 dlnl'' en rFragmente zt
lx Schilderung
des Gelstes, Characters und der Regierung
Friedrich's 11 (1798, 2 dln)''. Voorts heeft
hj,behalve reeds genoemde,onderscheidene
werken van btlitenlandsehe schrjvers in het
Duitseh Overgebragt.Zjnebrievenaan Wehze
en Zollikofer zt
jn door Mallso en k
%ehmeider
(1803- 1804,2 dln),- endieaan zjneM0ederdoorM enzel(1830)uitgegeven.
Gas noemt men in het algelneen zulke

veerkraohtigevloeistoffen,welkeook bjeene
aanmerkeljke dl*ukking e11 eene niet alte
groote verlaging van temperattlur in een

ltlehtvormigen tcestalld bljven, terwjl zoodanige, welke bij gemelde omstandigheden

dien toestand veriiezen en t0t dropvormige
vloeistoffen verdigt w orden, den naam van
damp dragen. D e grenzen tusschen gas en

te Spiers en stichttehj hetW ittelsbaeherpa- damp zjn echter niet met jllistheid afgebaleis te M iinchen.Te m idden van a.ldiewerk- kend. D e meeste gassoorten kan m en trouzaamheden en ontwerpen overleed hj onver- wens onder eene aanmerkeljke drukking en
wachtden zlsten Apl*il1847.Görtnervertegen- sterke afkoeling in dropvormige vloeistolen
woordigtdenrenaissance-stjldexmiddeleetlA
ven, hersoheppen,en slechts w einige,zooals ztlur:
zoodatde rondboog metal zjne gevolgen bt
J
' stof) waterstof, stikstof, kooloxydegas en
erstand
hem O1!den voorgrond staat.Na zjn terug- stikstotbxydegas, hebben daaraall wekeer ult Griekenland zag hj zich benoemd geboden, vermoedeljk Omdatdegebezigde

t0t roberbaurath'' en later werdhj Oqv0l- drtlkking en afkoeling n0g niet voldoende
ger van Corneli'
tbs a1s directeur der kcademie w aren.Voorheen m eende mell?datalle luchtvan Sclloone Ktlnsten te Miiuchen.Hj heeft vormiye vloeistoffen in aard weinig of niet
als zoodanig doelmatige hervormingen t0t versehllden,en eerst in het midden dervoorhen die
stand gebragt.Hj waslevendigvan aard en gaande eeuw bleek het, dater tussc.
vast van karakter, we1 eenshartstogteljk, vloeistoffen evenzeer onderscheid bestaatals
maar zeer zorgdragend voor zi.jne onderge- tllsschen de drûpvormige. E1k gas beziteen

schikten. In den omgang paarde hj eene soorteljk gewigt, en ditlaatste is honderde
zekere plompheid van uitdrukking met eene

malen kleiner dan dat van water.Allegassen

OnG
verstoorbare opyertlimdheid.

ztjn doorzigtig en de meeste kleurloos, z00-

arve (Christlan),een uitstekend denker
en schrjver,geboren teBreslau den TdenJannarj 1742, studeerde te Frankfort aan de
Oder in de wjsbegeerte,daarna teHallein

dat men ze dan alleen onderse,
heiden kan,

wanneer zj in de gedaante van luchtbellen

door droyvormige vloeistoFen heendringen.
De digtheld der gassen wordt'bepaalddoorde
de w iskunde, en vestigde zich vervolgens te W et van Maviotte;zj isondergeljke 0mLeipzig,waarhj veelomganghadmet Gel- standigheden evenredig aan de drtlkking,
Ierf en W eisze. Na den dood van eerstge- waaraan zj zjn blootgesteld,terwjlvoorts
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alle gassen bij dezelfde warmte, onder dezelfde omstandigheden,nagenoegeenegeljke
uitzetting ondergaan,bjvoorbeeld de dampkringslucht bj eene verwarming van het
vriespuntt0thetkookpunteene llitzettingvan
0,3665 van de ruimte,welkezj bjhetvriespunt besloeg. Vele gassoorten Yvorden door
water en andere vloeistolen opgeslorpt;0ok
door de oppervlakte van vaste ligchamen
worden zj aangetrokken en Yvel eens zeer
sterk vastgehouden.

peltmennog altjd eeneonschadeljkebluFerj
metden nalm vangaseonnade.
Gasfabrlek.De economische vraag,voor
de practische staatkunde van groot gewiyt,
ofgasfabrieken t0t die soort van ondernem lngen van njverheid behooren,wieroprigting

en exploitatie aan den Staat- d.i.in dezen
degemeente - behoortovergelatenteworden,
kan nietin het algemeen bevestigend of Ontkennend beantwoord worden. De zorg voor
verlichting van straten,pleinen en grachten,

GaFcogne (Vasconia),een voormalig ge- oorspronkeljk aan het goedvinden deringewest in Frankrjk, ontleende zjn naam aan zetellen zelven overgelaten, is ongetwjfel;
de Basken,die in hetmidden der 16de eeuw tegenwoordig,althans in steden en volkrjke
door de W estgothen uit hunne woonsteden

dorpen, een deel der staatszorg geworden;

aan de zuideljkehelling der Pyreneeën ver- O0k hier heeft de werkkring van den Staat
dreven werden en zich daarna in hetEomeinsche district Novempopulonia tusschen den
Atlantischen Oceaan,deGaronne en dewesteljke Pyreneeën vestigden. Het bevatte a1s
zoodanig de zandige en moerassige land.jes
Tursan,Chalosse,Albret,Landesenheteigen-

zich uitgebreid. Door onzen wetgever is die
tak van staatsdienst overgelaten aan de gemeentebesturen;de leeraren van onsstaatsregt
beweren, dat een post voor verlichting niet
doorde Gedeputeerde Staten op de gemeentebegrooting kan worden gebragttegen den zin
ljke land der Basken,benevensNavarra en van den gemeenteraad.W aar degem eenteraad
Béarn,maaralseenaan dezelfdeheerschappj t0tverlichting der qlaats door gasheeftbeonderworpen gebied 00k n0g de gedeeltelpk sloten,dââr heefthljsomsde keuze,om öf
bergachtige,gedeelteljkvlakkeenvruchtbare voor eigene rekening eene gasfabriek op te
oorden van Bigorre!Comminges,Conserans, rigten en in werking te houden, öf Om de
Armagnac,Condomols en Gabardanj- alzoo gasverlichting aan een particulier uit te bede hedendaagsche'departementenLandes,Hau- steden.ln groote yl
aatsen, waar meer dan
tes-pyrenées en Gers, methet zuideljk ge- eene fabriek van dlen aard bestaan kan,za1
deelte van Haute.Garonne, Tarn-Garonne en m en in den regel het bestdoen,Om de geLot-Garonne.In 602naChr.onderwierpen zich heele zorg voor de verlichting aan de vrje
deGasconjersnaeenegeweldigeworstelingaan industrie van particulieren Overte laten.Afaar
de Franken.Zj werden geplaatst onderhet ill kleine plaatsen, Yfaar slechts ruiynte is
bestutlr der hertogen van Aquitanië,die zich voor ééne zoodanige fabriek, dââr zal het

weldra onafhankeljk wistentemaken van de natuurljk monopolievaak eenetegrooteverkroon,totdatzj doorKoning Pepynen later lokking voorden particulierw ezen,om groote
door Karel de Grppf: onderworpen werden. winsten te maken ten koste van het publiek

belang, zoodat dââr oprigting en exploitatie
van gemeentew ege meestalten gerieve en t0t
voordeel van het publiek de voorkeur zal
verdienen.De vraag,ofgasfabriekengerekend
m oeten w orden t0tdieinrigtingenvanpublieke
dienst, tot vergoeding waarvan van de ingezetenen niet m eerm ag gevraagd w orden,dan
t0thaar onderhoud noodig is,ispractisch en
theoretisch meestal in Ontkennenden zin beKelk de bisdommen Aire, Lescar, Oléron, antw oord.Hoeveelin '
talgemeen tegen njverDax en Bayonne Omvatte en wier hoofdplaats heidsondernemingen van staatswegem ogekunSt.Séver was, en uit eenige hieraan toege- nen ingebragt w orden, het valt niet te ont-

Deze laatsteverleendeeraan WelfIenzjne
opvolgers de heerschappj als van Aquitanië
afhankeljke hertogen, die evenwel gedurig
nieuwe pogingen aanwendden,om het Frankische Juk van de schouders te werpen.In
1054 werd Gascogne aan Guyenne en vervolgens met dit land voor altjd aan Frankrjk
toegevoegd. Ten tgde der hertogen bestond
het land uit het eigenljke graafschap, het-

voegde graafschappen.Na dien tjd evenwel kennen, dat het natuurljk monopolie van
werd het oude Gascogne in onderscheidene een gasfabriekant het publiek vaak n0g

keerschappjen gesplitst,zooals die der her- grooter schade berokkent,terwijlhet voorde
togen, graven en heeren van Albret,Armag- gemeente tegeljk met de behartiging der
nacy Bigorre, Bêarn en Navarra,die achtef- jublieke zaak eene niet onaardigebron van
eenvolgens ten deel vielen aan de Fransche l
nko
Gmsten kan opleveren.
kroon ofhieraan onderworpen waren,en vöôr
askell (Ellzabeth Cleghorn),eigenljk
de groote Omwenteling,met uitzonderingvan Sterol
son,eeneEnyelscheschrjfster,geboren
de laatste 2 heerljkheden,t0thetqouverne- in 1822,ondersc'heldde zich door hare sociale
ment Guyenne behoorden.In weerwll van al romans. Gehuwd meteen predikant der Disdie ongunstige omstandigheden hebben deGas- sidenten-gemeente te Manchester,bragtdiepe
eonjers in taal en zeden veel eigenaardigs rouw over het verlies van een kind en een
behouden.W egens den schralen bodem hunner hierdoor veroorzaakt verlangen naaraEeiding
woonplaats zagen zj zich gedwongen,om in haar t0tde letterktm dige loopbaan.Haar eer-

vreemde legers te dienen,terwjlzj voorgaten,dat alleen roemzuchthunnedrjfveerwas.
Daar zj bovendien hoog opgaven van hunne
gewaande bezittingen en rjkdommen,bestem-

sterom an rAlary Barton (184823dlnl'''waarin
zj een getrouw tafereelontwlerp van het leven der arbeidende klasse in eene Engelsche

fabriekstad)wektedadeljk algemeenebelang-

GASKELL- GASLICHT.
stelling,- vooraldoor eene episode,waarin

ztj eene werkstaking schildert.Daarna verseheen rMoorland Cottage(1850),- en toen
rRut
h (1853,3 dln)'',waarin zj in verzet
komttegen hetpharisaeïsmusin de Engelsche
maatschappj.In rNorth and South (1855,2
d1n)''hield zj zich wederom bezig met de
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kolen t0tgasbereiding bezigde,heeftmenlater
daartoe 00k anderebrandstofen gebruikt,z00a1s hout?vette oliën,hars,bitumineuse zelf-

standigheden,turf,petrôleum enz.W jbepalen
0nsin de eersteplaatsbj hetsteenkolehqas.

Mranneer m en steenkolen in eeneretortverhit,ontwikkelen zich weldra donkerkleurige,
arbeidende klasse en wèlmethaxe pogingen, olieachtige zelfstandigheden,dieaan denwand

om zich van deheerschappj dergeldmannen
te bevrjden.Hare verhalen,in tjdschriften
geplaatst,heeftzj onderdentitelrRoundthe
Sofa (1859,2d1n)''- enmRightatlast(1860)''
verzameld.Zj waseene vertrouwdevriendin
der geniale Cl
tarlotte Wrozl/:,van wie zj in

van de retort t0t digtheid komen.Bj vermeerderde hitte vertoonen zich aan den mond
derretortgasvormige voortbrengselen,diem en
door aanw ending van koudegedeelteljk verdigten kan. De gassen, welke niet vatbaar

zjn voorcondensatie,kan men aansteken,en

1857 eenelevensgeschiedenisin 2 deelen heeft ztj leveren eene heldere vlam.Datgedeelte
uitgegeven.Haarlaatsteroman pSylvia'slovers der ontledingsproducten: hetwelk men door
(1863,3 dlnl''iseen landeljk herdersdic,
ht, afkoeling in een dropvormigvloeibaren toe-

waarin zj getuigenis geeft van hare kennis stand kan brenren,bestaatuiteenewaterige
Van hetmenscheljkhart.Zjoverleeddenlzden en eene olieachtlge laag.De eerste,hetzûogenaam de yaswatert is eene oplossing van amNovembrr 1865.

G ashcht noemt men meer bepaald het m oniakzouten in water en donker gekleurd
licht, hetwelk ontstaat (1001- het aansteken doordedaarin ftjn verdeeldeoliebolletles.De
van gas,hetwelk bj deOntleding van steen- andere laa'
y,dievan de teer,iseen mengsel
ltolen en andere brandstoffen bj aanmerke- van verschlllende vloeibare en vaste stofen.
ljke hitte geboren wordten doorgaansdient Zulk eene drooge destillatie levert,naar geom straten en gebouwen te verlichten.Eigen- l>ng van den aard der steenkolen en van de
ltjk iselk lichteen gaslieht,daarhetdaneerst temperatuur,nu eens meer dan w ederminder
Ontstaat, wanneer in de brandstof doorhitte van in gem elde lagen bevattezelfstandigheden.
eene ontleding en daardoor eene gasvorming Er zjn stoenkolen,die door de warmtebeplaatsgrjpt.Tweezakenmoetmendushierbj ginnen te smelten ofalthans daardoorzamenachtervolgens t0t stand brengen,nameljk bakken, en zich daarna sterk uitzetten door-

gasbereiding en gasverbrandiny. Bj andere dien zj groote hoeveelheden gas loslaten,
brandstofen geschieden beidennagt
lnoegte ge- waarna zj a1s eene poreuse vaste massa in
ljk;dochbjhetgaslichtzjn beiden vanelk- de retort achterbljven.Zulke steenkolen zjn

ander gescheiden. Het 4aswordtbereid en het m eestgesehikt voor de gasbereiding.Z00-

in daartoe geschikte rulmten bewaard,
danige daarentegen,die bj verwarming niet
vervolgens derwaarts geleid waar het moet willen smelten, leveren weinig gas en bezitgebruikt worden, en hier ten gelegen tjd ten dien ten gevolge m inder waarde.
aangestoken, om t0t verlichting te dienen.
Het steenkolengas bestaat uit een aantal
Voor deze vUrlic,
hting bezigtmenveelalbrand. verschillende stoffen. Men vindt daarin oliestoibn, die te voren uitsluitend tot verwam vorm end gas,moerasgas,kooloxydegas,waterming gebruikt w erden, in de eerste plaats stof, dampen van vlugtige, brandbare teersteenkolen.Eindeljk gebruikt men het gas oliën, koolzum', zw avelkoolstof, amm oniak,
niet alleen tot verlichting,m aar ook totver- zwavelwaterstof,cyan,stikstof,zwaveligzuur,
warming.
zoutzuur en w aterdamp.H et olierormend.gtz.
s
Dat mcn uit steenkolen door ve- arming (C2 H4) brandt met eene heldere vlam en
evtn brandbaargas bekomen kan,werdin1664 vormtin hetsteenkolengaseen derbelangrjkopgem erkt door Clayton, doch de eerste,die ste bestanddeelen.Hetbestaatuit koolstof en
het tût verlichting aanw endde was lord D'un- waterstof,en men kan hetookverkrjgendoor
donald in 1786. Bj het bereiden van coaks destillatie van alkohol m et zwavelzuur. Het

condenseerde hj de teer,welke hierbj Ont- ontleent zjn naam aan de eigenschap, dat
stond, en op de teervaten plaatste hj eene het met chloor eene olieachtige vloeistof0pbuis, w aaruit het brandbaar gas ontw eek, levert,terwjlhetvoortsOntstaatbj hetver-

hetwelk de w erklieden des nachts t0tverlich- branden van elke brandstof,die eene heldere
ting qebruikten.lntusschen bereiddeeerstin vlam geeft. H et licht van onze kaarsen en
1798 ln de spinnerj van Bowlton en Walt lampen komt m eerendeels van de verbranding
een ander Engelschman, M nrdoch genaam d, van olievormend gas,hetwelk in de Onmiddel-

aanmerkeljkehoeveelheden steenkolengas,om ljke nabjheid derpitontstaat.Stearine,talk,
tot verliehting te dienen.Van dien tjd dag- was,groeneolieenz.veranderenbjeenhoogen
teekentde geschiedenisvan hetgaslicht.Ztl
'n warmtegraad gedeelteljk in olievormend gas,
voorbeeld werd in anderetàbriekennagevolgd, hetw elk daarna in de vlam doorverdere veren in 1812 begon men het gas te Londen t0t warming op nieuw ontleed wordt, en eene

straatverlichting aan tewenden.Na dien tjd groote hoeveelheid ;jn verdeelde koolstofafheeftzich het gebruik van gast0tverlichting scheidt,welkedoorhaargloejen deOorzaak
met verbazende snelheid uitgebreid,- eerst is van het lichtgevend vermogen der vlam.
Over Parjs naar gelleel Europa,voorts naar
Het moera&yas (C H4) is desgeljkseene
Amerika en naar alle beschaafde landen.

yerbinding van koolstofen waterstof.Heton-

Terwjl men aanvankeljk uitsluitend steen- derscheidtzich vaneerstgenoem dgasdaardoor,
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dat het geene koolstpfafscheidt en dien ten
gevolge met eeneQaauwe,blaauwachtigevlam
verbrandt.Het is een zeer gewoon ontledingsproduct van plantaardige zeltbtandigheden,

en cyan zjn erin geringehoeveelheid voorhanden;zj doen geenedienst,maar0okgeen
nadeel.Hun verlies zot
l in zooverschadeljk
werken, als men het ammoniak met groot

zoodathetinzonderheid uitmoerassenoprjst, voordeel tntandere oogmerken kan bezigen.
waaraan hetzjn naam ontleent.- Hetkool- De dropvormigvloeibarevoortbrengselen der
x .F e
.
gc: (C 0) is eeneverbinding van k001- destillatie zjn water,koolwaterstofen vlugstofmetzuurstofen verandertbj deverbran- tige bases, zooals aniline,leucoline,pyrrhoding in koolztlur.00k ditgasgeeftgeenlicht,
maar warmte, en verbrandt, even als het
moerasgas, met eene blaauwe vlam.Daar de
steenkolen steeds eenige zuurstof bevatten,

line enz.Deze zelfstandigheden sc,
heiden zich

meerendeels jf in de teer,waarin zich de

vaste destillatleproducten,zooals naphthaline,
paraëne en brandharsen, in een opgelosten
ontstaat het bj de drooge destillatie door toestand bevinden. Het water verzadigt zich
eene verbinding van deze raet een gedeelte bj zjne verdigting met zwavelwaterstofen
der koolstof
'
. - De '
œaterstl?
f vertoont zich ammoniak, zoodat hetsteedseen onaangenaeerst in hetlaatste tjdperk derdestillatie en men reuk heeft.De koolwaterstofen de ovcisgeenonmiddelljkontledingsproductdersteen- rigeOlieachtigezelfstandighedenOnderscheiden
kolen, m aar ontstaat door den invloed eener zich zooweldoorhaar kookpunta1sdoorhaar
sterke hitte op de reeds gevormde gassen. soortel
jk gewirt.Men heeft ligte en zware
Deze 4 gasvormige verbindingen vormen de teeroliën.Zj zjn allen brandbaaren klmnen
hoofdbestanddeelen van het lichtgas, voorts dus in (le lamp gebruikt worden.Een hoofdbevatten zj dedampendervlugtige en brand- bestanddeel van ligte teerolie is de benzine

bare teeroliën.Volgens hetgeen wj vermeld (zie aldaar),welke van veel belang werd
hebben z0u alleen hetolievormendgasinvlûed v00r de njverheid,daar men haargebruikt

kunnen hebben op hetlichtgevend vermogen t0thetbereiden van aniline en prachtigeroode
van het steenkolenga:,daar de andere 3 zel
f- en bl
aauwe verwstofen.Het jasneemteen
.
standigheden geene heldere vlam opleveren; gedeelte van deze brandbare 0llén mede,ter-

maar 00k dezelaatstezgn.
van grootbelang,
-(
jaar Z*
g*brandbaar zjn en tevensdevatbaarheid bezitten! om eene zekere hoeveelheid
vlugtige teerolle in zich op tenemen.W anneer

men nameljkwaterstofgas,datgeenlichtgeeft,
door zulke oliën laat trekken,brandthetmet
eene heldere vlam ,- en datzelfde geldt00k
van het koolûxyde en van het moerasgas.

Daar nu bj de gasbereiding hetgas,zooals
wj later zien zullen,doordeteeroliën moet
trekken,z0o verzadigthetzich metdiebrandbare dampen, en neemt hiervan te m eer in

zich op naarmate de warmtegraad hooger is.

terwjl zich bj sterke afkoeling die vlugtige

oliën grootendeels in dropvormig-vloeibaren
toestand afscheiden. Het isdaarom eene ver-

keerde handelwjzejwanneermen bj degas-

toestellen eene gassoort,die te flaauw brandt,
verbeteren w il door ze te laten heentrekken

door teeroliedamp,daar zj dan welbj haax
ontstaan een goed licht zal geven, maar in
de lange gasbuizen doorafkoeling - vooral
in den winter- haarvermeerderd lichtgevend
verm ogen verliest.Tevens is zulks eene 00r-

zaak, dat de gasbuizen bj felle vorst wel
cens verstopt raken,omdatzich daarin alsdan
teerolie afscheidt.
De andere bovenvermelde gasvormige ont-

ledingsproductenzjngedeelteljkzelfsnadeelig.
Koolzuur en stikstofzjn onbrandbareligchamen en dragen dusnietsbj t0thetvoortbrengen van licht; zj verdunnen hetgasen verminderenhierdoorzjnewaarde.DezwavelverFig.1.
bindingen (zwavelkoolstofen zwavelwaterstotl
hcbben zelfs een Bchadeljken invloed,daar wjl(lok van de vastestoFen,vooralvan de
zj btj de verbranding zwavelig zuur doen naphthaline, kleine hoeveelheden in hetgas
ontstaan,hetwelk nadeelig isvoorde gezond- Qvergaan en zjn lichtgevend vermogen verheid en voor alle voorwerpen van metaal. sterken.Natuurljk scheiden zich deze bj afDaarenboven behooren zj t0t de kwaljkrie- koeling n0g veel eerderaf dan de oliën,w eskende stolen,diebj hetontsnappen van on- halve het verkeerd is, die zelfstandigheden
vtrbrand gas de lucht verpesten.Ammoniak opzetteljk aan hetlithtgast0ete voegen.
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T0t het berdden van steenkolengas moet de retortdoorgesneden,zoodatmen haar van
men zich van zulke toestellenbedienenjwelke binnen kan bezien.Men ontwaart hier, dat

een ontwjken van het gas mogeljk maken de steenkolen den bodem geljkmatig bedekvoordat hetlang metgldejende voorwerpen ken en deretortnietgeheelvullen.Devulling

in aanraking is geweest.Hetlichtgas onder- geschiedt met daartoe bestemde schoppen?
gaatnameljk btjeenehoogetemperatuureene waarm ede men er de vulling op eenmaalinverdere ontleding,daareen gedeelte derk00l- scbuiven kan,zoodatmen hetdekselmethet

stofzich alsdan afscheidt,zoodathetgaszjn minstmogeljke tjdverlieswederom kan slui-

lichtgevend vermogen verliest.Aanvankeli
jk ten. Uit het bovenste gedeelte van het voo1'-

geschiedde dedrooge destillatieinregtstandige tlitspringend stuk derretortverheftzich eene
jzeren cylinders, die van alle kanten door buis r,welke zich van boven ombuigten met
vuur omgeven waren.Hierin moesten die ge- de buis s wedernaar beneden gaat.Gewoon-

deelten van het gas,welke zich nabj den
bodem van den cyltnder ontwikkelden,door
eenelaaggloejendesteenkolentrekken,waarbj
zj gemelde nadeelige ontleding ondergingen.
Later w erden de toestellen op eene doelmatige wjze verbeterd. Tegenwoordig bedient
men zich van jzeren en vooral van aarden
retorten, welke horizontaal in den Oven liggen en alleen aan debenedenzjdeverwarmd

ljk heeft men eene reeks van ovens naast

elkaâr,zoodatzich vele buizen nevenselkander verheFen.De benedeneinden dier kortere
nederdalende buizen komen luchtdigt uit in

eene horizontale wjde buis V en bereiken er
bjna den bodem.Deze ontvangerdient,om

een groot gedeelte van de teer te verdigten.

Zoodra nameljk de retorten verhit worden,

is er voor de destillatieproducten geen andere
worden. In flg.1 en 2 aanschouwtmen zulk uitweg dan de buis r. Daarlangskomen zj
een gasoven. In fig. 1 zietmen hem aan de in de nederdalende buis s en zö0'in den ontvanger.Door dezen hebben de retorten,z00-

lang hj ledig is,gemeenscllap metelkander,
en daarom wordt ht
i bj het begin van het
gasstoken met water gevuld.Spoedig echter
wordt de hoeveelheid teer zoo groot,dat de
onderste openingen der btlizen .
9er door gesloten worden, zoodat de gassen door die

8

teerafsluitingmoetenheenbreken,terwjlalsnu

P

de verschillende retorten door de teer van

F'

elkanderafgezonderd zjn.Deteerz0uweldra
A#zF z/

zze

&#Z

Z

?

/

1
*

vloejen,zoodxazj t0tdiehoogtegeklommen

is. De opening r heeft nu eene naar beneden
loopende afvoerbuis i vool- de teer en eene
naar boven gerigte afvoerbuis a voor hetgas.
Z00 komt het, dat de teer aanhondend uit
den toestel w egvloeit en in den ontvanger

W ,
JF:F

.

den ontvanger geheel en al vullen, indien
men niet voor afvoer zorgde.Daartoe is aan
het eene tliteinde van den ontvanger,iets b0ven de Ondereinden der buigen s,eene koxte
buis r geplaatst,waardoor de teer m oetw eg-

@

d

V gestadig Op dezelfde hoogte bljft. Het
gas vult dan de vrje ruimte in den OntA
.
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Fig.Q.

voorzjde en in ;g.2 in doorsnedeoverlangs.
A is de vuurdeur,door w elke men den oven
van brandstofvoorziet,en .
#.
#.P.
#.
P zjn 5
retorten,wier gedaante men dooreene vergeljking derbeide fguren welbepalenkan.De

vanger,verm engt zich aldaar, en ontsnapt
door A.
D e ontvanger dient derhalve, om de teer
te verzam elen en van hetgas afte scheiden.

Daarenboven heefthj n0g eeneandere,hûogst
gewigtige strekking.H et gas stroomt vervolgens door eene reeks van toestellen,welke

wj straksnader zllllen beschrjvenenishierbj

aan eene zekere drt
lkking onderworyen.Die
drukking strekt zich achterwaarts tutt0t in
den ontvanger, zoodat hier alleen dan gas
uit de retorten kan binnendringen, wanneer

de drtlkkinq in deze laatste grooter is dan

dietwelkç ln den ontvangerplaats heeft.In
eene retort vermindert die drukking m et het

afnemen der gasontwikkeling, en zj houdt

Feheelop! wanneer men haaropent.W aren

bodem van deze retorten isvlak en van b0- ln zoodanlg geval de verschillende retorten
ven hebben zjeengewelfdenvorm.Hetvoorste doorde indompeling van demondenderbuizen
gedeelte steekt een weinig vôôrden oven uit. s in de teer van den ontvanger nietgeheel
Het deksel c kan men er afnemen en met van elkandergescheiden ,dan zou hetgasuit
eene schroef d snel weder sluiten.In ;g.2is den ontvanger in de geopende retort ge-
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perst worden, waardoor een gasverlies z0u
ontstaan.Nu echter wordt slechts de teer,in
evenredigheid der gasdrukking in V, in de
buis .
: dergeopende retortopgestuwd,- weshalve men zorgen moet, datdebuizen .
:eene

van schdeljke stofen, zooals zwavelwater-

stof, ammoniak, koolzuur, zwaveligzuur en
cyan gereinigd worden.Dit kan langs scheikundigen weg geschieden. Het gelukt echter

niet,hetgaste bevrjden van stikstot',k001oxyde nf waterstof, daar deze gassen geene
behoorljkelengte hebben.
Aanvankeljk maakte men de retorten eigenschappen bezitten, waardoor men hen
van jzer,omdatditmetaaleen uitmuntende t0tnu i0eop grooteschaalweetteverwjdewarmtegeleider is; men k0n dus zulke re- ren. De reinigingsmethoden hebben van tjd
torten spoedig verwarmen en alzoo eene t0ttjdaanmexkeljkeveranderingenondergaan.
snelle gasontwikkeling bevorderen. Bj on- Eerstvergenoegde men er zich mede,dezwareljkmatige afkoeling springen zj etshter velwatexstof en hetkoolztlur afte zonderenj
llgt, en ten gevolge der geweldige hitte en hiertoe was de aanwending van kalkmelk
oxydéren zj zeer sterlt aan de oppervlakte. voldoende.Hetgasuitjen condensator Tverd
Daarom verdieneh aarden rctorten de voor- door waschtoestellen geleid, die xaet Nvater
keur.
en gebluschtqn kalk gevuld Tfaren, en ::0n
Ofschoon in den
hield dit mengsel
door omroeren in
ontvangereengroot
gedeelte der vloeibeweging, om het
bare en vaste deszooveel mogeljk
tillatieproduden
met hetgasinaanî
xaking te brengen.
achterbltjft,is het
doorde buis aontDeze methode was
echter in meer dan
snappende gas nog
j
'
één opzigt ondoelaltjd ruimschoots
1
matig,zoodatmen
van teer voorzien,
1
=
zoodatmenhetnog
thans het gas laat
P
C
- V =' ='T
stroomen door een
verder moet coni
waschtoestel en
denséren.DenhierJ
door vaten, die
t0e bestemden toestel ziet men in
kalkhydraatin den
vorm van poeder
flg. 3. A is een
#
bevatten.Zulk een
jzerenbakmeteen
dtlbbelenbodem ,en
waschtoestel.
tfg.4)
bestaat uit2 cylinboven den hoogst
e
gelegen bodem verders,welke t0tze.
F
.
>
kere hoogte met
heFen zich eenige
A
. ,e
.
z
z
e
e*
#
œ J
coaks of potscheromgebogenebuizen
errr.Tusschen de
vengevuld zjn.Het
benedenwaarts geFig.:.Condensatov.
gasstroomter binne
n
door
de
bui
s
a
,
gaat
doûx de buis b
rigte uiteinden van elkebuisisceneafscheiding
(:.
:dd)aangebragt,welkezich echterniett0t naar den zden cylinder en verlaatdien door
op den bedem uitstrekt.D oorbstroomthetgas de buis c. Door het deksel van ellten cylinuitden ontvangerindezentoestel,om diendoor der is luchtdigt eene buis gebragt, welke
c w eder te verlaten.De bak A is m et water aan de benedenzjde eenige doorboorfle dunne
gevuld en in .
P is een reservoir,datA bj buizen draagt. D eze worden in eene draai-

voortduring van koud watervoorziet,terwjl Jende boweging gehouden en van boven van
bj d eenedergeljke hoeveelheid waterweg- w ater voorzien, dat zich alzûo in sterk vervloeit, zoodat deze toestelveelovereenkom st deelden toestand over de coaks ofscherven
heeftmeteenkoelvat(zieDestil/tie).Zoolang verspreidten den opstjgenden gasstroom ont-

de tusschenrnimte tussc.hen de beide bodems
ledig is, wordt deze,alsmede de reeksder
buizen, met gas gevuld.Allengs echter daalt
op den onderstenbodem zooveelteerneder,dat
de tusschenschotten s.
9er mede in aanraking
komen en alzooeeneafsluitingvormen,waarna
het gas regelmatig de gebogene buizenachter-

moet.Hierbj verzadigtheizich m0tzwavelwaterstof en am moniak,en ook het koolzuur
wordt geabsorbeerd.De drukking,welke het
gaB illdezen toestel verdtlren moet,i8 zeer
gering,daarhetnietzoozeerdoor,maarlangs

het water opstjgt.In den bodem van elken
cylinder zjn afvoerbuizen aangebragt,waar-

volgens doorloopt en wegens de door het door het water naar vergaderbakken vloeit,
water veroorzaakteafkoellng alleteerdeelt
jes om t0t ammoniakbereidingteworden gebezigd.
laat varen. Zoodra de teer de hoogte van de De buis c brengtnu hetgas in den kalkzui-

buisb bereiktheeft,vloeitzj weg en wordt veraar (;g.5).Deze bestaat uit een jzeren
in vaten opgevangen.Bj denonderstenbodem bak A , die aan den bovenrand door eene

goot of diepe sleuf omgeven is. Hierin past
het deksel.B ,datmen doormiddelvan water
naatlwkeurig laatsluiten.In den bak bevinden
zich onderscheidene zeefvormig doorboorde
alle gasvormigebestanddeelen,van welke wj bodems, die bedekt w orden metgebluschten
hierhoven gesproken hebben,enmoetdusnog bjtenden kalk in den vol'
lltvan poeder.Het
vindt men voortsn0g dem eteenekraanvoorziene afvoerbuis e, waardoor m en, z0o noodig,alde teer kan aftappen.
H et van teer gezuiverde gas bevat nu nog
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gas ytroomt er binnen door de buisc,rjst zen naar de plaats van zjne bestemming
opwaarts, komt sterk en innig in Mnraking leiden. Het is echter van belang,het gezulmet den kalk en wordthierdoorbevrjdvan verde gas in een gashouder te verzamelen.
zjn koolzuur en van de laatste sporen van
zwavelwaterstof. ln dien toestand snelt het
vexder door de buis d. Naarmate het gas
meerder ot'minderverontreinigd is!moetmen
2,3 ofmeer kalkzt
liveraars gebrulkcn.

!

#

2.

c

Pig.5.h-alkzuiveraar.
#

lmmers de behoefte aan gas bestM t niet
*

altjd op het oogenblik, dat hetmeestgeschiktisvoorzjneontwikkelinq,en methet
bedrag van deze is de benoodlgde hoeveelheid niet altjd in overeenstemming.Voorts
is alhet gas nietvan hetzelfde gehalte,z00dat er wel eens eene vermenging vereischt

wordt,terwjl eindeljk bj degasontwikkeling de drukking niet steeds zö0'regelmatig
onderhouden kan worden, dat het gestadig

met geljke krachtnaarde brandersstroomt.
Fig.4.Waschtoestel.

Al d1e zwarigheden vervallen bjhetgebruik
van een yazometer. De grootte van zlllk een

fntusschen gaatbt1deze methoden0g altjd

een gedeelte van het ammoniak verloren,
want het water bezit g'
eenszins voldoende
verwantschap t0t het gas om het te absorbéxen. Daarom heeftmen ook n0g een anderen
reinigingstoestel bedacht, die saet chloor-

1

lI#

zink gevuld is. Deze handelwjze is echter

1

n0g al kostbaar en om die reden niet in toe-

passing gebragt. Men verwjdert echter het

koolzuur, den amm oniak en de zwavelw aterstofdoor in den besellreven kalkzuiveraar een

l

mengsel van jzervitriool en kalkhydraat te
brengen. Hierbj verbindt zich het jzer met
al de zwavelt0t zwaveljzer,terwjlzich het
zwavelzuur van het jzervitriool vereenigt
m et den amm oniak:en de kalk m ethetkoolzuur. D it mengsel bezit voorts de goede
eigenschap, dat het door de absorbtie van

zwavelwaterstofnietkwaljkriekend wordten

zich leent t0t een herhaald gebruik. W an-

neer nameljk zulk een kalkzuiveraar zjne

.
!
#
%
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z

d

/z
z#
A
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A
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dienst begint te w eigeren, dan ledigt m en
hem en stelt de kalkhoudende massa bloot
aan de luchtqhierdoor verandert het zwavel-

jzer wederin zwavelzuur jzeroxydule.Van
tj1 t0ttjd wordt de zwavelzure ammoniak

Fig.6.Gazometer.
gewasschen met water, dat men vervolgens
laat verdampen. Deze zuiveringsmethode is toestel moet evenredig wezen aan het geafkoms
middelde gasverbruik.Hj isop de volgende
Hi tig van L- in-f.

ermede is dezulverinq van hetgasv01- wjze inqerigt.In een muurwerk (;g.6.)is
bragt en men kan hetonmlddelljk door bui- eene krlngvormige sleuf aangebragt, (liq

3p2
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eene gemetselde kern omgeeR. Die sleuf is wordt op de volgende wjze bereid:Behalve
met water gevuld en daarin hangteene klok de reeds beschrevene retorten heeft men wavan plaatjzer, die doo1.een tegenwigt in terstofretorten waarin de waterstof ontwikbalans gehûuden wordt.D00r de as der kern keld wordt.Zj zjn metcoaks,doovekolen
gaan 2 jzeren buizen omhoog,- eene t0t of andere poreuse kolen geheel gevuld en
aanvoep en 0en0 t0tafvoer Van gas.Eerstge- worden t0t roodgloeihitte verwarmd.Daarna
noemde staat met den toestel der gasberei- spuitmendooreene buis een ;jn verdeelden
ding, en de andere met de naar de brandexs waterstraal in de retort, die in aanraking
voerende buizen *
111 verband.Men kan die komtmetdegloejende kolen en zich daarbj
klok naar willekeur belasten oln steedseene ontleedt.De zuurstofvan het water verbindt
behoorljke drtlkking voortte brengen.H0e zich met de k00l t0t kooloxydegas en de

langeren h0emeervertaktdegasbuizen zjn, waterstofwordt vrj.Beide gassen stroomen
des te sterkermoet de drukking wezen.Het
spreektvan zelf,datdedrukkingindebeschrevene toestellen even z0o grootm oet w ezen,
daar er anders geen gas in den gazometer

dan verm engd in de steenkolenretorten.Daar
zi
J* eene zeer hooge temperatuur bezitten,
omgeven zj e1k stuk steenkool m et een

gloejend heeten atmospheer, zoodat 0ok de
za1 vloejen.Daar echter eene hooge druk- kooldeeltjesinhetmidden dermassabehoorking in de gasretorten nadeelige gevolgen ljk verhitwordenjterwjlbj degewonegasheeft,gebruiktmen bj den gazometereene bereiding de warmte naar het midden dier
luchtpomp - eœl
ta-tor of asqlrator ge- massa allengs afneemt.Z00 kan men de hoenaamd - ,die hetgas dool'de relnigingstoe- veelheid gas aanmerkeljk vermeerderen zon-

stellen heen uit de retorten pompten in den derhet lichtgevend vermogen te verminderen,
gazometer perst.
weshalve dezehandelwjzedekosten verminDe zamenstelling van gezuiverd steenkolen- dertt0t60,ja zel
fst0t500/0.
Houtgas. Reeds tegen het einde der v00rgas is, naar gelang van den duur der destilgaande
ee
uw
had
Le .P/4 opgemerkt, dat
latie, zeer verschillend,zooals bljktuitde
men door drooge destillatie van houtevenvolgendetabél:

Tjd der destillatie. Soortjegt
ljk!Oliehoudend Moerqsgas Kooloxjde MTatrrstof- Stikstof

geW jgasi
n0/
0. in/
o. ino/. gasl
n0
/0.i
n0
/0.
.

0,650
0,620
0,630
5 uur . ao. u nvon. 0,500
10 n Xf*uU'
*f-iife'ae 0,345

In de eerste uren... .

13
12
12
7
0

Hieruitbljktjdatbj hetbeyin der destilontstaat,en datzjnehoeveelheidallengsvermindert en ten laatste = 0 wordt.Bj de
w aterstof ontw aartm en eene om gekeerde verhouding. Zj ontbreekt aanvankeljk geheel,
terwjlten laatste hetgasvoor 3(suitwaterstof bestaat. Het is derhalve duideljk, dat

82,5
72
58
56
20

3,2
1,7
12,3
11
10

0
8,8
16
21,3
60

1,3
5,3
1,7
4,7
10

zeer een brandbaar gas verkrjgen kan a1s
een werktuig,hetwelkhjtkermolampenoemde,
daar het geschikt was om tegeljk licht en

latie de grootste hoeveelheid ollehoudend gas uitsteenkolen.Hjvervaardigdedientengevolge

het eerst-bereide gaS veel helderder vlanz
geeftdan het later ontwikkelde.Ook daarom
z0u het dus verkeerd wezen, het gas regtstreeks van den ontwikkelingstoestel naar
den brander te leiden. Ten gevolge van het
klimmend waterstofgehalte vermindert00k het

soorteljk gewigt. Men zietvoorts,dat het
moerasgashetaanmerkeljkstbestanddeelvormt
van het steenkolengas.
Ee> belangrjke wjziging in debereiding
van steenkolengas is ingevoerd in Engeland
doo1* White.Zj bestaat daarin,datmen de
gloejende steenkolen bj hunne ontleding in
aanraking brengt metwaterstofgas.Hierdoor
toeft het steenkolengasveelkortertjd in de
retorten, zoodat het er niet blootgesteld is
aan de schadelt
lke ontleding,die wj vroeger

warmte te geven.H etbleek echter,datm en
uit houtgeen gas k0n bekom en van voldoend
lichtgevend verm ogen. Nadatdeze zaak lang

gesluimerd had, werd zj in 1849 weder ter
hand genomen door Pettenkfer.Deze vond,
dathethoutreedsbjeenlagenwarmtegraad
ontleed wordt,en datzich daarbj indenbeginne koolzuur, m oerasgas en kooloxyde
vormen meteene groote hoeveelheid teer.Die
gassen geven alleen daarom n0g een :aauw

licht,omdatzj de olieachtige destillatieproducten der teer bevatten,doch wanneer men
die gassen in aanraking houdt met teer en
tevens geruimen tjdblootsteltaaneenesterke
gloeihitte, dan verkrjgt men grootere hoeveelheden olievormend gas en alzoo eenegassoort, welke zeer geschikt is om lic.ht te
geven.Hetwas dus van belang,dedestillatie

zoodanig tewjzigen,datde gassen gelegen-

heid hadden, om gemelde verandering te 0ndergaan. M en bereikte dit oogm erk door
reeds verm eld hebben,en tevens w ordtdoor groote retorten te nem en en die slechts t0t
de toevoeging van een ander brandbaar gas op een derde te vullen.Hierdoor bleven het
de gashoeveelheid verm eerderd.H etalzoover- m oerasgas en het kooloxydegas lang genoeg
kregen gasontvingvanden uitvinderdennaam in de retorten ) ora onder den invloed eener
van hydrocarboongas (koolwaterstofgas) en geweldige hitte in lichtgevend gas te Avorden
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omgezet. Zulk gas bestaatvôôr de zuivering van den cylinder0,dezen doorboorten ert0t
u8
2
it
0/a8k
C/o
Oolox
liy
evo
der,me
14nO
dg
as, 250/C m oerasgas, bjkans op den bodem afdaalt.Voorts dringt
/Osvaterstofen 250/Ok001- debuisd op dergeljke wjze in den cylinder

or,en van dezen looptdegaspjp R naa'
r
zuur,en na de zuivering uit15,5C/oolievor- do
lders. Nu vultmen den cylinder O doûr de
mendgas,340/0moerasgas,37,50/0kooloxyde ebt
en 130/0 waterstof.Eene uitmuntendeeigen- lis d zboo vermet olie,dat de uiteinden der
schapvan ditgasiszjnezuiverheid:hetbe- buizen en d erdoorgesloten zjn.Dutna

vat geene zwavelwaterstofengeenammoniak, verwarmt men den oven en brengt de retnrmaar slechts koolzuur als onzuiver bestand- ten t0t eene zwakke roodgloeihitte. Heeft
deel en dit laatste kan men door zuivering m 0n deze hitte verkregen,dan Opent men de
metkalk gemakkeljk verwjderen.Hethout- kraan i en laatde olie langzaam naar benegas boziteen sterk lichtgevend vermogen,en den stroomen.Dezewordtdan aanstondsont-

bj het ontwikkelen daarvalz verkrjgt men
teer, houtazjn en uitmuntende hotltskolen.
W atwjvanhetholltgasgezegdbebben,ismeerendeelsook vantoepassing op hett'
t
brfyas.
Olieyas. Ongetwjfeld zjn de vette Oliën

leed, en hethierbj gevormde gasstjgtdoor
de buis b omhoog en ontsnaptdoor de olie

van dencylinderO heen in debuisR.Hierbj

laathet deteervaren,dieteqeljkertjd Ont-

staan is,er nu zich m et de 0lle vermengten
hetmeestgeschiktt0t hetbereiden van licht- hiermede terugvloeitnaar den ontledingscylingas. Immers zj bestaan uit'koolstof,water- der. Geeft men aan de kraan ï een gepasten
*J*11V<l
J
@@van stikstof en stand, dan gaatde gasontwikkeling kalm en
stof en zuurstof en ZI
ZWaVPI.BjeenetemperattlllrVall250- 3000C. regelmatig voort, en men behoeft slechts te
koken ztj, en hierbi
j heeft hare Ontleding zorgen,dat de kraan Ajuistzoo wjd openplaats. Ook zj leveren teeren gas,Bj een staat,dat de hoeveelheid olie in dencylinder
lagen w armtegraad is de hoeveelheid teer O steeds dezelfde bljft. Daarna moet het

aanzienljk, maarde hoeveelheid gasgering, verkregen pas n0g doorkalk gezuiverd worterwjlditlaatstedaarbjeen sterklichtgevend den.Dit ohegasbevat,evenalssteenkolengas,
vermogel
zbezit.Bj eenhoogerenwarmtegraad steeds eene zekere hoeveelheid brandbare
bekomt men minder teer en meer gas,het- vloeistoFen, die zjn lichtgevend vermogen
welk echter een geringer lichtgevend vermo- vermeerderen, maar bj felle koude condengen bezit.Detemperatuurvervulthierbj eene séren.Eene kubieke Ned.elolie levert6-t0t
belangrjke r0l,zooalsbljktuitde volgende 700 kubieke Ned.ellen gas.
tabél:
Harsgac.Hetvioolhars (colophonium),door

Zamenstelling vanhetgezuiverdgasin 0/0.
Brand-

stof
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Y olgens deze opgave is eene beneden de hitte ontleed, levert een aantalverschillende
roodgloeihitte gelegene temperatuur de voor- bestanddeelen, di
e gedeelteljk vast,gedeel-

deeligste, wanneer men nameljk eene gas- teljk vloeibaaren gedeelteljk gasvormlg zjn.
soort verlangt) die de grootstmogeljke hoe- Bj de c'
ondensatie schsiden de eerstgenoemde
veelheid olievormend gas bevat.Intusschen is
alsdan de verkregene hoeveelheid zeergering,
zoodat het beter is, den w armtegraad t0t
kersroodgloeihitte te verhoogen. H iertoe is
het niet voldoende, het vet in de retortte
verwarmen,daar hethierin slechts za1koken,

2 zich afin de gedaantevan eendik-vloeibaar

ligchaam (harsolie),terwjl men hetqasa1s

lichtgas gebruiken kan.De bereiding hlervan
kost wat meer moeite dan die van het olie-

gas,maaristoch minderbezwaarljk dandie
van hetsteenkolengas.D e daartoe bestem de

zoodat de warmtegraad aanvankeljk weinig ovens moeten zöö ingerigt w ezen, dat men

boven 3000C. klimt. Het is van belang,de eerst de hars kan smelten en daarna de geolie in reeds verhitte vaten te brengen,om smoltene massa snelverhitten.Aah die v0oreene Oogenblikkeljkeontleding tebevorderen. waarden voldoet de oven van Cltaussenot,
De oliegasretorten zjn dientengevolge aldus in;g.8 voorgesteld.C iseen jzereticylinder,
ingerigt:In een gemetselden Oven A (f1g.7) die van voren door middelder schroefsgeligt een gesloten cylinder C,metpotseherven opend kan Yiorden en van achteren xaet eene

ofcoaksyevtlld.Boven op dien cylinderziet zeef gesloten is.Men vult dien gedeelteljk
men 2 bulzen,van welke deeene(c)dient, met coaks of met brokken steen.Achter de
om den cylinder te voorzien van olie,welke
in den hooger *
gelegell cylinder O aanw ezig
der
kr
irwjl
in de
is 0n door het ope
knenvlo
ejen
,aan
- te
dne
ondersten cylinder an

zeefheeftmen een iets naauweren cylinderc,
die voor den afvoer der destillatieprodtlcten
bestemd is. Deze gaan in de eerste plaats

door een dergeljken ontvanger,alsin fig.1
andere (I) zich kromt naar den bovenwand en 2 is voargesteld. H ier verzamelt zich de

%4

GASLICHT.

teerjen hetgasontwjkt,nadathetdoorde daardoorsaeer zamengesteld.Het best beantt
teer is qedrongen, door de buis 2 in een woorden voorzeker de zoodanige aan ohe
lie
buisvoxmlgen condensator, welke in qen bak
met koud water is gesteld. op den oven is
een jzeren bak ? geplaatst,waaxin de hars
dooreen gedeelte van hetontwjkend gasaan
het smelten wordt gebragt.Hj isvan boven
met een deksel gesloten en (loor water digt

doel, welke gelegenheid geven Om de
telkens w edernaarde ontledingsretortenterug
te voeren, Om haartegeljk met de gesmoltene hars in gas om te zetten.Op die wjze
kan men bjna alde teer ontleden en zonder

bjproducten arbeiden.
Gas ran ùifl-ilef
ut?
s leisteen. Deze laatste
beneden, die van onderen eene kegelvormige brandtbj verwarming meteenehelderevlam
opening heeft,welke men dûor den stang b en levert bj drooge destillatie, behalve

gemaakt.Uit .
E gaat eene wjde buis naar

met den daaraan bevestigden kegel sluiten eenigeandere zelf
standigheden,150/0leisteenkan. Door deze buis vloeit de gesmoltene ol
i
e
e
n
1
0
O
y
o
g
a
s
,
t
erwjlhj620/oasch achterhars in den crlinder C, stroomt hier Over laat. Om dezen leisteen te gebrlziken,heefl
eene schuinsche jlank o en wordt terstond k%elli-q'uè de volgende methode in Frankrjk
ontleed, als zj ln aanraking komt met de ingevoerd: Ilj neemt 3 grooteretorten,van
gloejMnde coaks ofscherven.De ruimte .
P welke 2 met coaks, ttlrfkool of dergeljke
is van boven door middel van een vastge- brandstof gevuld zjn en in roodgloeihitte
Bchroef deksel goed gesloten en dient, om gehouden worden.Door dezeretorten strjkt
de buis, waardoor de gesmolten hars naar een gestadige stroom van waterdamp,die er
beneden vloeit, nu en dan te reinigen; i
n waterstofen k00l-oxydeqasontleendwordt.
t0thetzelfde oogmerk zjn devastgeschroefde Die beide gasBen worden ln de derde retort
deksels d d'aangebragt. Door de hitte van geleid, waarin tevens de door destillatie uit
den vuurhaard F wordt de gesmoltene hars leisteen verkregen olie vloeit.om de oppervlakte te vermeerontleed. Een gedeelte van het gas
deren is %de van

deretortmet jze-

ontwjktlangszin

ren ketens gevuld.
D e oliedam penverbinden zich m et
het kooloxydegas
en de waterstof
en leveren eene
groote hoeveelheid
sterk lichtgevend
gas.O0k op bruinkolen kan men

den schoorsteen!
een ander gedeelte

stjgt langs Z 0m-

0og en doet, eer
het in den schoorsteen komt,dehars
inden bak .
F smelten. De schuiven

# # Z1n bestemd

om den luchtstroom
of de trekking te
regelen.
Doorm iddelvan
dezen toestel kr
men eengestadigen
stroom van gasontwikkelen,wanneer
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s .. t
doorhetverwerken

te wjzigen. Men
Pig.7.Oliegas-ok
ben.
- verwen,looi
jen,
ontmoet nameljk hierbp
''het bezwaar, dat bi
jtimmeren vanverschillendehoutsoorten
de harsolie zeer vlugtig is en reedsbg
'-een verkregen wordt. Men handelt er mede a1s
lagen warmtegru d ontstaat,zoodat zj ont- md het hout bj het bereiden van houtsnapt voordat zj'door grootere hittein gas gas.O0k van zeephoudend waschwater kan
veranderd kan worden.Men verkrtigtalzoo men gasstoken.Men verwarmt'ditmetkalk,
met den door 0ng beschreven toestel weinig waarbp
'- zich het vet der zeep metdezen t6t
gas en veel olie.W i1men deze hoeveelheid eene onoplosbare kalkzeep verbindt, welke
verminderen, zoo m oet m en de destillatiepro- men droogt en in de retort brengt. Alle

ducten nogmu ls doox een stelsel van gloei- onreine en bedorven vetten, die overigens

Jende buizen ot'metschervengevulderetorten nergens t0e deugen,kan mèn in lichtgevend
leiden,om alzoo een gedeelte der olie in gas gasherscheppen.

Qm te zetten.Natdurlj'
k worden detoestellen

Om h'et gas t0t het gewenschte d0e1 te
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qebrulken heeftmenw
qasbrandc.
gnoodig.Het keljkvermeerderd doôrhetversehillendMntal
ls nameltjk van belang,datmen hetgaster branders,dat op verschillende tjien in werplaatse, waar het branden moet,onder eene king is. Vandaar dathetlicht-eFect van gas
behoorljkedrakking dûor demeestgesehikte in denzelfden avond vaakbjherhaling veranopeningen laat uitstroomen. Naarmate die dert,- vooraldan,wanneerterzelfdertjd
drukking grooter ot'geringer is en naar gelang van den vorm der opening kan het
licht-efed zeer verschillend wezen. Is de
opening zeer rtlim , dalz ontstaat er eene

een groot aantal gasbekken aangestoken of
uitgebluscht wordt, zooals in groote steden

bj den aanvang en heteinde van godsdienstoefeningen, tooneelvertooningen enz. plaats

groote: ongeljkmatig brandende en veelal heeft. om die onregelmatigheid te kunnen

walm ende vlam , die in verhouding t0t het verbeteren, is onder elken gasbrander eene
gasverbruik w einig lichtgeeft.Isdaarentegen kraan aangebragt, waardoor vaen de gas-uitde opening zeer klein,dan ziet men slechts strooming vermeerderen of verminderen kan.
een klein,blaauwaehtig vlammetje,datnage- Van grooten invloed is de vorm van de
noeg geen licht geeft.Tn heteerste gevalis openingen der branders; de gedaante en het

de verbranding - bepaaldeljk van de k00l- lichtgevend vermogen der vlam zjn daarvan
in het tw eede ge- afhankeljk.De branderszjn gewoonljk van
messing,jzer,por-

stof - onvolkomen,
schiedtde verbran- '
ding zoo snel,dat
de koolstofvooraf

selein ofsyeksteen
vervaardlgd. De
metalen brandera

geen tjd heeftom
te gloejen. De
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ze ook zonder veel
moeite doorandere
vervangen.Van de
versöhillende gedaanten der branders verdienen verm elding:
De enkdroudige
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laat, volkom en te
verbranden. Daarenboven heeft ook
de drukking van
het gas een aan-

op het lieht.Is de
drukking te sterk,
dan veroorzaaktde
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dampkringslueht

noodig is om in de
vlam eene genoegzame hoeveelheid
koolstofaftescheiden en deze,voor-

zjn de oudste;zj
zjnnietbreekbaaz'y

Nk
N
NXX

reden van het onvoldoende licht is
in beide gevallen,
dat de gasstroom
m et te w einig of
teveeldampkringslucht in aanvaking
komt. Men dient
derhalve de gasuitstrooming zö0'te
regelen, dat er in
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nlam. Zj ontstaat
wanneer men in
een van boven gesloten, rolronden
brander, eene aan
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de as van den cylinder evenwjdig
geboorde opening

aanbrenyt, welke
zeer kleln is,hoewel nog verschillend van yrootte naarden
aard van het gas. Daarult rjst het gaB
omhoog voor de enkelvoudige vlam , welke
wj in ;g.9 aansehouwen.Zj isvan onder
zeer dun, wordt allengs dikker? en neemt
naardebovenzjdewederaf.Zj 1svooxvex-

Fig.8.Ilarsgas-oçen.

snelle uitstrooming eene dergeljke opwaartsche beweging in de toeschietende luchtdeel-

tjes van den Omtrek, welke krachtig in de
vlam blazen, eene te snelle verbranding der

gloejendekoolstofdeeltjesveroorzakeneneen
Qikkerend licht voortbrengent vergezeld van

gesuis.Is daarenteyen dedrukkingtegering, lichting niet aan te bevelen,daarhetlichtdan komt er te welnig beweging ln de lucht, omhulsel, dat de donkere kern omgeeft,been de vlam bljftl
tleinen onaanzienljk.Bj trekkeljk kleiner is dan dat van andere
debestaande gas-inrigtiagen wordtdedrtlkking aoorten,wierbeschrjving wj laten vûlgen.
aangebragt dpfgr m idilel vall df?n gazolneter.

Zt
jverdeelt zieh g'
eljkl
natig'dllor Lct geheeltl
buizenstelsel,doch is op aaumerkeljken aï'
stand van den gazometeraltjd ietsgeringer
dan in zjnenabjheid.Ontstaatreedsle rdoor
eenigeongeljkmatigheid,dezewordtaanmerVII.

D e drigqatsbrander? bflstaande uit3 gatell:
in het dekselvan bovelzvermelden cylinder in
3 versellillende rigtingen gebogrd,welke een

hoek maken met de as, zoodat hj 3 divergérende ofuiteenschietende vlammen levert.

Delûseltstaœrtbrander (;g.10).Dezebestmxt
25
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à86

uit eene rolrondç buis (
.
a4, die van boven het Qikkeren der vlam te verhoeden.A1 de
gesloten i: met eene ingedeukte of holle openingen derringplaatmoeten even wjd en
plaat, waarin twee openingen uitkomen,die
een zekeren hoek met elkander maken.Hierdoor ontsnappen 2 dunne gasstroomen, die
elkander aanstondsontmoeten en alshetware
door elkander heen dringen, waardoor de

regelmatig verdeeld wezen.
Daarenboven heeft men n0g eenige meer
zamengestelde inrigtingen,die men bezigtom

eene bjzonderhelderevlam voorttebrengen,
vooral voor vuurtorens, ter verlichting van

grootepleinen,enz.HetisintusschenmoejeX,
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Flg.11.De deervlvfqçlrcxde.

1jk, eene Juiste vergeljking te maken der
Fig.9.Brandermett
>
nI'
:!'
t
wvt
h#:vlam.

vlam de gedaante verkrjgt van een vischsfM.
rt. Hierbj is het lichtgevend omhulsel
zeergrooten de kern betrekkeljkzeerklein.
Denledermuiskander (;g.11).Dezebestaat
uit een gesleufden knop (J),wurdoor het
gaB te voorschjn treedt.Hj geefteenevlam
van belangrjken omvang en dus 00k veel

verschillende branders metbetrekking t0thet
geleverde licht in verband met het gasverbruik,vooraldaar dit laatste zich 00k regelt

naarhetsoorteljk gewigtvan hetgas.Intus-

s
chen zjn door Heeren een aantalveryeljkende proeven genomen omtrent de llchtsterkte en hetgasverbruik van bovelyemelde
brandersj waarbj hj tevens de wjdte der

lieht.
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Fig.10.De eïlcàdfccrflTcndez.

De Argandseke 1l>#e (;g.1Q), die op
dezelfde wjze vervaardigd isa1sdebrander

Fig.1Q.De Wrgcnddcàe brander.

der Argandsche lamp.Hetgas stroomtineen openingen, de drukking enz. nu uwkeurig
hollen ring, welke van boven gesloten is bepaalde. Hieruit bleek, dat hetgasverbruik
met eene doorboorde plaat.Bj hetuitstroo- en tevens de sterkte van het lichtbjafnemen van het gas vereenigen zich de vlam- m ende drukking verminderde, en dat het
men uit een kring van kleine openingen tot meestc licht w erd voortgebragt door den
eene buisvormige vlam , die een uitgebreid Argandschen brander, en na dezen door den
lichtgevend omhulselbezit.Gewoonljk voor- vleermuisbrander.
ziet men zulk een brander van een glazen
Tuechen den gazometer, waarin men het
cylinderjom de luchttrekking te regelen en bereide gas verzamelt, en de branders, die
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hetverbruiken,ligtdegasgeleidiny,nameljk
een stelsel van gaspjpen, die eene wjdte
moeten hebbent welke evenredig is aan het
gasverbruik. Aanvankeljk maakte men die
pjpen van jzer, thans veelal van 100d,
omdat men ditmetaalgemakkeljk ombuigen
en soldéren kan. Intusschen kan men zulke
pjpen niet gebruiken op plaatsen waar zj
aan 00ne hooge temperatuur worden blootgesteld, daar zj zeer spoedig smelten, en
alsdan aanleiding geven t0t uitstrooming van
gas en t:t gevaarljke ontploëngen.Daarop
moet men 0ok verdacht wezen bj het gebruik van kaoetsjoek.omtrentdewjdteder
gaspjgenheeftMuspratlteenetabélgegeven,
W aarlllt men haar kan Opmaken v00r een
bepaald aantalgasvlammen:bj een bepaald
gasverbruik en bj een bepaalden afstand
derbrandersvan dehoofdpjp.
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te vermjden.Is ditlaatste onmogeljk,dan
zoeke men de warmte, welkedaarbj dreigt
verloren te gaan, op eene nuttige wjze te
gebruiken.
Het bezigen van een gasgenerator verdient

alle aanbeveling, omdat men daarbj meer
dan hetdubbele warmtebedrag bekomt,van't
geen doorhetstokenin eene kagchelverkregen

wordt, terwjl men de regeling van den
warmtegraad in zjne magt heeft,doordien

m en zoowel den gasstroom als den warmen
luchtstroom vermeerderen en verminderenkan.

00k is men hierbj bevrjd van allen rook.

Voorts kan men brandstoFen aanwenden,die
voor 'toverige eene geringe waarde hebben
en weleensweggeworpenworden,zooalsturfmolm enz.
O0k het gewone steenkolengasis zeer geschikt om ter verwarming te dienen. Dat
Men kan hetgas00k verbrandenom warmte weet ieder, die eenige uren vertoeftin eene
te ontwikkelen.Dit geschiedt met hooyoren- met gas verlichte zaal. Trouwens eene eenas,generatoryas en licl
ttyas. Het eerste,als voudige berekening bewjst, dat reeds eene
tg
alleen in bjzondere gevallen vatbaar V0Or kubieke Ned.el steenkolengas eene aanmer-

gebruik, gaan wti met stilzwjgen voorbj. keljke hitteverwekt.Met100 kubiekeRjnl.
H et tweede wordt weleens in fabrieken gebezigd, en het derde is meer geschikt voor
algem eene aanw ending.
Een gaugenerator is een rolrondeoven,m :t

voet steenkolengas kan men 200 Ned.pond
water van 0 aan hetkoken brengen.De ver-

branding kan Op tweederleiwjzegeschieden.
Men kan nameljk een gewonen branderge-

eene kegelvormige kap gedekt.Hj rustvan bruiken,- ot'00k den gasstroom met zulk
onder op een rooster en wordt geheelm et eene hoeveelheid dampkringsluchtvermengen,
brandstof gevuld. Deze oven kan van boveh dat hj zjn lichtgevend vermogen verliesten

l eene blaatlwachtige vlam geett.In het
resloten worden,maarheeftonder deze slui. enke
tlng een zjkanaal.Wordtdebrandstofervan eerste gevalwordtdezelfdehoeveelheidwarmte
onder ingebragt en blaastmen er vervolgens ontwikkeld en men heeft daaxenboven licht,

doch er ontstaatwalm en roet,en deze veroorzaken wyrlnteverlies, Men geeft derhalve
drooge destillatie)waarbj degassen en dam- de voorkeur aan de tweedehandelwjze,en
pen oprjzenendoorhetzjkanaalontsnappen. bj de daarbj gebezigde branderszullen wj
Deachterbljvendecoaksderdroogedestillatie thans stilstaan.
luchtin,dan verbrandt de onderste laag,en
de daarboven liggende lagen ondergaan eene

gloejen bj voortduring,en daar deze laag

gestadig doortrokken wordt door de verbran-

dingsproducten deT onderste laag, nameljk
koolzt
lur en water,z00 iszj in degelegen-

heid om deze seheikundig te veranderen:het
koolzuur w ordt kooloxydegas en de water-

damp in waterstof en kooloxyde ontleed.Bj

voortgaande verbranding daalt de brandstof
naar den rooster,en men heeft gelegenheid,
om van boven,zonder gasverlies,de vulling
voort te zetten.Z00 verandertallengs de geheele vulling in kooloxydegas,gas-en damp-

vormiyekoolwaterstofkaseneene kleinehoeveelheld waterstofkas.Deze brandbaregassen
zjn vermengd met de Overgeblev6n stikstof
der lucht en beladen met de waterdampen,
die zich door het uitdrooqen derhoogergelegenebrandstooagen ontwlkkelen.Zjworden
nu doorhetzjkanaalnaardeplaatsgebragt,
waar zj verbrand moeten worden.Bj hunne
aankomstaldaarzjn zj n0g sterk verhit,en
er is slechts eene voldoende hoeveelheid
warme dampkringslucht ter vermenging n00-

dig,om daarvan eenesterke vlam te verkrjgfm.Deze dam pkringsltlcht wordtaangevoerd
door een blaastoestel,en men plaatstden ge-

Fig.l3.De Elsner'sl%hebrander.

D e E lsner'sae brander bestaatuiteen r0lnerator liefstz00 digtmogeljk bj deplek, ronden ot'vierkanten bak,die van boven met
w aar m en het gas gebruiken wi1,om eene jzergaas resl
oten is. Duronder heeft men
afkoeling bj hetstroomen door lange buizen eene gasbulsj w ier uiteinde in overeenstem :5*
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uit de flne openingen stroomt,verm engt het
zich met de dampkringsluchtvan hetvat en

levert, welke t0t het smelten van metalen,
het blazen van glas enz.aangewend wordt.
M en is er veelbeter van gediend dan van de

spirituslampen,en zj zjn veelminderkostdringtdaarmededoorhetjzergaas.Ontsteekt baar.
men dien stroom, dan verkrjgt men eene
bluuwachtige,overhetjzergaasgeljkmatig
verdeelde vlam.Eene lamp,naar ditbeginsel
vervaardigd,ziet men in ;g. 13.

De .
/z
lsdel'zcl.egasbrandtms zjn eenvoudiger, daar men bj deze geen jzergusheeft.
Zj bestaanuiteene rolronde buis(afig.14),
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Fig.15.Koljbrander.

O0k voorhuiseljk gebruikkomtdewarmte,

door eene gasvlam verkregen, zeer te pas.

Op vele ylaatsen gebruikt men gaskagchels
tot bereidlng der spjzen;voorts geven wj
afbeeldinqen van andere nuttige toesteilen,
nameljk m fg.15van een koëjbrander,in ;g.16 van een strjkjzer-warmer,- en

*
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Fig.16.Strgktxermarmer.
in ;g. 17 van een kooktoestel.Deze gereedschappen hebben geene verdere verklaring
noodig. Om kamers te verwarmen, is de in
Fig.14.Bnnsat'sehe èelndeg.

welke zich loodregtboven degaspjp (l)verheft. Boven de gaspjp is een M n 4 zjden
geopende, holle meàlen teerling @)M ngebragt,wiensopeningen toegangvergunnenaan
de dampkringslucht. Z00dm men de kraan

opent,komt de gasstropm door depunt(bj
der gaspjp in genoemde buis,vermengtzich
hier met lucht,en geeft,.alshj aangestoken

@

'(
l
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l
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l

Fig.17.h'boktoestel.

wordt,eene blaauwe vlam,welke - althans :g. 18 afgebeelde toestel zeer geschikt.In

z00 zj nietmetteveeldampkringsluchtver- een sierljken jzeren haardmetopenqewerkte
mengd is- rustigbmndt.Dezegasbranderkan bovenbedekking bevinden zich eenlge vierbj hetvolkomen openen derkraan eenegas- kante,naarhetElsnrr'sche stelselvervMrdigde
vlam geven ter hoogte van 3 Ned.palm en brandersnaastelkaar.Men plaatsthem in een
tevenseene aanmerkeljke hitte,zoodatzulke hoek van hetvertrek en verbindtdebranders
branders'uitstekend te paskomeninnatuur-en door middel eener buis van kaoetsjoek met
scheikundigelaboratoria.Verbindt men eenige de gaspjp.Nadatdekraangeopendis,wacht
Bunsen'schebrandersonderling,dan kan men m en eenige oogenblikkenjtoklathetgaszich

de hittegeweldig grootmaken.Aanvankeljk behoorljk met dampkringslucht vermengd

werden zulke lampen van metaalvervaardigd, heeft, en men steekt hetin brand.Reeds na
doch later heeft men daartoe bj voorkeur weinige minuten gevoelt men de warmte,
speksteen gebezigd.Eris 0ok eene soortvan welke men naar believen vermeerderen kan.

brandersjwaarbjdeluehtstroom doordegas- Daarbj ontstM t geen rook,zoodatmen o0k

vlam geblazen wordt en hierdoor eenq hitte

geen schnorsteen noodig heeft. Voorts is er
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geeneBprakevanasch,enindienhetgaszuiver persingopdengebokenbovenwandderruimte1

ls, heeft men geenerleionaangenamen walm. en stuwt den trommelvoort in derigting van
Daar de gasleverancier het gas den ver- de pjlbj 1.Ditduurtvoort,totdat zich de
bruikers bj kubieke Ned. ellen in rekening ruimte 1 op de plaatsbevindt,waarwj nu
dient te brengen, heeft men alspoedig naar de ruimte 4 ontwaren. Dan is 2 in de
middelen uitgezienj om het gaBverbruik te plaats van 1 gekomen, om er dezelfde werbepalen. Dit heeft aanleiding gegeven t0tde king van het gas te ondervinden.Zoodra nu

eene der ruimten metgasgevuld is,rjstde
eà
.tjr
I

2

scheidswand k uit de vloeistof,en geeftaan
het gas gelegenheid om doorm teontsnappen.
Zoodra zich de 4 ruimten eenmaal gevuld
hebben, heeftderhalve de gasmeter eene 0m-

wenteling volbragt, en daar dekubieke inhoud dezer 4 rulmten bekend is,weetmen.

hoeveel gas bj elke omwenteling door den

toestelisgestroomd.Buiten aan den trommel

iseen wjzeraangebragt,diezjnebeweging

aan de as van d0n toestelontleent en ieder
oogenblik hetaantalvolbragteomwentelingen
m ededeelt.
oJ . *
. o
De gas-industrie heefthaxe eigenaardigebezwaren en vordertbepaalde m aatregelen Yan
voorzigtigheid.Reeds spoedig weesmenophet
Fig.18.Gaskagchel.
gevaar van brand,op het nadeel,hetwelk de
uitvinding Van den gasm eter. Deze is een gasuitwasemingen toebragten aan de gezondcylindervormige,volkom en gesloten trom mel heid, en op de gasontploëngen, welke de

van plaatjzer, dien men in ;g. 19aan de
eene zjde geopend ziet.Daarin bevindtzich
een eigenaardig gevorm de,om eene asdraaibare toestelmet vier ruimten (1,2,3?4),
welkegemeenschap metelkanderheben.Bj'

vreeseljkste gevolgen zouden kunnenhebben.
Alzjn dezebezwaren geenszinsvan zooveel

qewigt,datmen om die xeden de gasverlichtlng verwerpen moet, toch mag men niet

ontkennen, dat zj bestaan. Het is du rom

het gebruik wordt de trommelt0t boven het
middelpunt met water of - om het bevriezen vonr te knm en - m et glyeerine gevuld,
waardoor die onderlinge gemeenschap verbro-

van belang,er eenige oogenblikken bj'stil
te staan en den gasverbruiker opmerkzaam te

gas door a en b in de ruivate 1.llaarhetgas

met zwavel
waterstof en zwavelkoolstof be@
zw angerd 1S. Daarentegen is gas, hetwelk
slechts koolwaterstof, kooloxyde en eenige

maken op omstandiyheden,diehjalligtvoor-

bjziet.Debeschuldlging,dathetbrandenvan
in de kamersnadeelig is voor de gezondken wordt.Degaspjp a komtaan deachter- gas
d,kan we1eens zeergegrond wezen,wanzjde in den trommelen isbj bopwaartsge- hei
bngen. Opent men de kraan,dan dringt het neer het gas gebrekkig gezuiverd en alzoo
qt:.'@z !

1<.#4J
z' +'
>,

stikstofbevat,volstrektnietgchadeljl
t,daar
de hierdoor gevormde verbrandingsproducten

nietsanderszjn dan koolzlluren water.W èl
weten wj,dateene aanmerkeljkehoeveelheid

%

'

koolzuurin besloteneruim ten 'smenschendood
ten gevolge kan hebben?dochdatgevaarwordt
door ventilatie verhoed.W anneer men vûorts
beweert, dat het gas 'eene drooge warm te
doet ontstaan, houtlt men niet in het 0og,

dat zich bj zjjne verbrandingM nmerkeljke

hoeveelheden waterdamp ontwikkelen.D aarentegen is het stroomen van Onverbrand gas in
beslotene ruim ten niet zonder gevaar. Het

bevat,zooals wj gezien hebben.kooloxydegas,en ditlaatste ls eene voor 0nsvergiftige

stof. O0k zjn de gas-en dampvormige koolwaterstoFen niet zonder gevaar. Men dient
=.Y

x

-

I

e

.

dust'
ezorgen,datdegaspijpennietlekworden,

en dat na het uitblusscien van hetlichtde

kranen gesloten bljven.Men houdedehoofd4-

Fig. 19.Gasmeter.

kraan slechts naauwkeurig digt,dan kan uit
de kranen der branders nagenoeg geen gas

ntsnappen. Eene yasontploëng kan plaats
eene zekere drukking heeft, zoekt hetzich o
hebben? wanneer ln eene beslotene ruimte
in die ruim te uitte zetten en oefenteenepex- êén deelgas met 3 deelen luchtvermengd is,
sing uit op den sqiegel der vloeistofbj 6. en ditjmengseldooreenevlam wordtaangeDaar deze eehter nletwdken wilj,werktde stoken.Zulk eene ontploëng kan, gronte ver-
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woestingen aanrigten. Intusschen openbaart teereen nieu:v veld voordengverheidgeopend
zich de aanwezigheidvangasdoorzjneigen- heeft. Teer toch is een mengselvan vloelbare
aardigen reuk.W anneer men dezen opmerkt, koolwaterstoFen, zooals benzol, met vaste,
zorge men voor hetsluiten der kraan ofvoor zooals naphthaline en anthraceen,voorts met
het digtmaken van het lek,en men ventilére zuxen, zooals phenïlzuur ofcarbolzuur,en
totdathet gas verdwenen is.
metbases,zooal
:anlline.Eindeljk heeftmen
Gevurljker en onaangenamer isdeberei- daarin harsen enz. als asphaltvormende beding van hetgas,vooralwegensde nadeelige standdeelen.Aldie zelfstandigheden zjn hanuitwasemingen,welkezich daarbj ontwikke- delsartikelqn geworden.
len. Men stichte derhalve de gasfabriek niet
Heth'
ont
gas,door Pettenkf'
er uitgevonden,
in de onmiddelljke nabjheid van bevolkte heeft niet aan de verwachtingen beantwoord,
woningen.Intusschen zjn dieuitwasemingen terwjl daarentegen turf- en bruinkolengas
door de zuiveringsmethode van Laming reeds meer aanhangers hebben gevonden. O0k het
tvatergas, verkregen door ontleding van over
grootendeelsweggenomen.Hetschadeljkezwa- '
velw aterstofgas verandert daardoor in Qnscha- gloejende kolen strjkenden waterdamp, is

deljk zwaveljzer.Menheeftweleensgespro- op verschillende wjzen in gebrt
lik gebragt.
ken van gevaarvan brand,- Ja,sommigen H etis een m engselvan waterstofgasen koolhebben we1 eens gemeend,dat het brandend oxydegas en geeft derhalve geen licht. OIn
gas uit den gazometerzich door de smeltende het echtert0t verlichting te kunnen bezigen,

pjpen heen een weg z0u banen naarde ge- heefi men in debrandersqlatina-spiralen gebouwen, om deze aan de vlammen terprooi plaatst,die in de vlam wltgloejendworden

te geven. Zulk eene zorg'is overdreven.Het en alzoo licht verspreiden. Ook heert men
gaj behoortniett0tdebrandbarestoFen,voor- het watergas we1 bezwangerd met dampen
dater 3/4dampkringsluchta'
an toegevoegd is. van vlugtige koolwaterstolen,zooalsbenzine,
Een gazometer kan derhalve niet ontplofen, photogeen,petroleum enz.- Hetzoogenaamde
tenzj 3/4van zjn gasOntsnapten d00reven- lucktgas isniets anders dan dampkringslueht,
veel dampkringslucht vervangen ware.Toch door de dampen van vloeibare en vlugtige
dientmen in eene gasfabriek denoodigevoor- koolwaterstofl'
en in een brandbaar en lichtgezigtigheid steeds in acht te nemen, daar er vend gas veranderd.Toestellen,Om zulk PS
groote hoeveelheden brandbare stoflbn,zooals te bereiden, zjn onder anderen vervaardlgd
dool-M arens en Mille, maar ze hebben niet
steenkolen en teer,voorhanden zjn.
De kosten,die gasverlichting engasverwar- veelbjvalgevonden.Van meerbelang is het
ming vorderen,zjltvan veleomstandigheden petrolenmyas, vervaardigd uit den afval, die

afhankeljk.Men heefteenegasfabriek en de bj het ztliveren van petroleum achterbljft.
vereischte toestellen noodig; voorts verschilt Hiervoor heeft H irzelte Leipzig een toestel
zooweldeprjsdergrondstof(steenkolenenz.) geleverd,dieinDuitschland,Oostenrjk,Rusals die der bjproducten (teer enz.).In die land, Nederland enz. veel gebruikt wordt.
oorden evenwel, waar de bodem steenkolen
oplevert,zalhetgasverbruik ten behoevevan
lichten warmte op den duurbelangrjkevoordeelen verschaFen,en hetiseen grootgemak,
dat goed gezuiverd gas geene nadeelige dam-

H etpetroleum gas bevat geen zwavelen overtreftin lichtgevend vermogen alleandere gassoorten,zoodatm en voor hetzelfde licht,dat
deze Opleveren,meteen geringergasverbruik
kan volstaan.

pen ontwikkelt,zoodat men bj hetbezigen

Sedert eenige Jaren heeft I'
essiê (1 M otay
teParjshethydro-oœyyeengasingebruik gebragt.
Ditgasmengseliswatergas (waterstofgasmet
kooloxydogas)Oflichtgas,hetwelk bj'deverbranding meteen stroom van zuurstol
kasgeook geene bergplaaty noodig,tprwjl ernog voed w ordt.D e gasvlam wordtop een kleinen
bjkomt, datmen dehittevolkomen in zjne cylinder van magnt'sia of zirkon (magnesiamagt heeft.Men ontwikkeltze in zeerkorten of zirkonlicht) geleid.Later heeft d'
u M otay
tjd en men sluit de kraantzoodra men ze of welligt Philàs te Keulen dezo methode
niet meer noodig heefl,terwjlbj onzege- zoodanig gewjzigd, dat men in eeneafzonwone wjze van stoken veelbrandstofnutte- derljke lamp (carboxygeenlamp)zuurstofbj
loos verloren gaat.
eene vloeistofbrengt(eene oplossing vannaphT0t het bereiden van gas heeftmen in de thalinein petroletlm),diedelichtgevendezelflaatste Jaren veel gebruik gemaakt van de standigheid biJhet branden afscheidt.Volgens
daarvan den schoorsteen kan missen.Komt
het gas algemeen in gebruik ,dan heeftmen
niets m eer te maken methetvervoervan een
voorraad brandstof,- dan heeftmen hiervoor

bogheadkolen,welke dehelftmeergasleveren
dan gewone goede steenkolen. Vooral ook

eenemededeeiing van SchiekteFrankfortaan
de Main verdienthetcarboxygeenlichtw egens

weetmen meeren meerpartjtetrekkenvan zjnsterklichtgevendvermogenenwegenszjne
de bjproduden.De zwavel,diemen.
bj dè kalme,wittevlam eenealgemeeneaanbeveling.
zuivering verkrjgt,dientt0thetbereidenvan
Gasmachine (De) is een werktuig,dat
zwavelzuur, en van het cyan maakt men

door middel van brandbaar gas in beweging

Berljnsch blaauw en bloedloogzout.Voorts wordtgebragt.Zjbestaat,evenalsdestoomwint men eene aanmcrkeljke hoeveelheid m achine uit een cylinder, waarin zich een
coaks, - uit het gaswater wint men zwa- zuiger bew egen kan. In plaats van stoom
velzuur am moniak, hetw elk t0t bereiding brengtmen echter in den cylinder een mengvan amm ûniakzouten gebezigd w ordt,- ter- sel kan steellkolengas en lucht, hetwelk er
wjleindeljk hetverkrjgen vangrootemassa's aangestoken en verbrand wordt en hierdoor
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eene hoogere temperatuur en eene vermeer- ditdistrid eene oppervlaktevan 400 D geogr.
derde spanning erlangt.Bj de gasmachine mjlen vervalt in de2 graafschappen Gaspé
van H'
ttgon geschiedt hetontsteken door eene and Magdalen,en Bonaventure.Heteerstebegasvlam? doch bj die van Lenoirdooreene zit de havensteden York aan de Gaspe-baai

electrische vonk. Bj eerstgenoemde worden en Percé (Gaspe) aan de Malbaai, - het
de dampkringslucht en het gas vooraf ver- laatste New-carlisle (Bonaventure) aan de
mengd,- bj laatstvermelde geschiedtzulks Chaleurbaai.Het land is ermeerendeels met
eerst in den cylinder.V00r 'toverige hebben bosch begroeid,maar bezittevens vooralaan
beide toestellen de gedaante van dubbelwer- dezuideljkehellingen derheuvelszeervruchtkende stoommachines zonder balans.De machine van Rùyon is eene staande,- die van
Leno/ eene liggende. Een geheel anderen
vorm heeftde lateruitgevondene machine van

bare akkers. Alle rivieren bevatten er veel
visch?en de Ristigouche,de grensrivier n= r

gedaante.O0k werkthier hetgas slechtsaan

meerendeel der bevolking is van Franschen

de zjde van Nieuw-Brunswjk,iserdeaanzienljkste.Hetaantalinwoners bedraagter
non.Otto en Langen te Keulen;dezegeljkt ongeveer 300000.Zj houden zich vooralbeop hetstoomwerktuigin zjneoorspronkeljke zig met de vischvangsten den landbouw.Het
de ééne zjde van den zuiger en wèl door oorsprong, - voorts heeft men er, behalve
het voortbrengen van eene luchtledigeruim te, Engelschen en Ieren, vele Noren en Duitzoodatmen dedampkringsluchta1sdrjtkracht schers.Erzjnrjkepetroleumbronnenen100dgebruikt. Om die reden heeft men deze gas- mjnen,- voortszjn ervooralvisch,traan
machine de atmomhlrisclte genoemd. Daar en houtbelangrjkeuitvoerartikelen.
Gaspeldoorn (U1ex Europaeus.
f.
),0ok
hierbj het verbrande gas ten volleten bate
komtderkrachtsontwikkeling,vereischt deze yinst ofgemeenetstlorzlt
vfg-ià genaamd,geljkt
machine slechts halfzooveelgasals eene der op degewonebrem en behoort,evenals dezej
andere twee, doch maakt een geweldig ge- t0t de familie der Vlinderbloemigen. Deze
heester heeft echter een eigenaardig voorkoraas.
De gasmachine kan niet concurréren met men,daaralzjnetakken,takjesenbladeren
de stoommachine,behalvewaarmen tjdeljk in dorensuitloopen.Zjnebloemen zjnvoorts
eene kleine kracht noodig heeft.Immers men veelkleinerdan die van de brem.De gaspelbehoeftgeen vuur op te stoken,om een ketel doorn groeit in vele landen van Europa,en
te verwarmen;hetis voldoende hetwerktuig kom t 00k bj 0ns voor op hoogezandgronen,bjvoorbeeldin Gelderland en in de H0lin verbandtebrenrenmeteenegaspjp,welke d
men na het gebrulk van het werktuig aan- landsche duinen.Dit gewas is zeer geschikt
stonds weder kan afsluiten. O0k komteene t0thagen;0ok kan het,nagekneusdtezjn,
gasmachine dâârte pas,waarmen uitgebrek tot veevoeder dienen.
aan ruimte of om redenen van veiligheid geen
Gassendi (Petrtls),eigenljk P'
Lerre GJ:send,een uitstekend Fransch natuur- en wisstoom ketelkan Ofw ilplaatsen.
D e uitvinding der gasmachine isnietnieuw . kundi
ge en wjsgeer,qeboren den 22sten JaReeds LeBon,die in1799eenoctrooiverkreeg nuarj1592 teChanterslerin hetdepartement
voor de bereiding van lichtgas,deed poqin- Basses-Alpes,gafzeervroeg bljkenvan e0n
aanleg en zagzichop l6jarigen
%en, om haar in te voeren.Lang vôôrdlen uitstekenden
tjd had men reedsproevon genomen,om een leeftjd reeds benoemd t0tleeraar in de wel-

ldeerdehjte
dergeljk werktuig door middel van ontplof- sprekendheid te Digne.Laterstt
fend buskruid in beweging te brengen. De Aix in de godgeleerdheid,waarna hj proost

gasmachine van Hugon is van 1858,- die werd van het kapittelte Avignon en in 1613
van Lettoir van 1860, en die van Otto- hoogleeraar in de theologie te Aix.Hj was
Langen van 1862.
geen voorstander van detoenmaals uitsluitend
Gaspar is de naam eenerstraattusschen gezaghebbende wjsbegeerte Van uiristôteles,
deNederlandscheOost-lndischeeilandenBanka m aar bestudeerde ook die Van .rwic?xr'lrden
en Billiton.Zj wordtdoorheteiland Liatin legde zich tevenst0e op (le sterre-en ontleed-

2 hoofddeelen gescheiden, nameljk in Mac- kunde.In 1623legdehj zjnhoogleeraarsambt
clesfeldstraat ften westen van dateiland)en neder en keerde naar Digne terug,waar hj
Clement'sstraat (ten oosten). Vele zeelieden een canonicaat bezat,om er zich ongestooM
geven aan de Gasparstraatde voorkeur boven aan de studietewjden.Hierschreefhj onde Straatvan Banka,wanneerzjlaatinhet der anderen de pExcercitationes paradoxicae
saizoen van China terugkeeren,omdatdeweg adversus Aristotelem (1624)'', die hem evenkorter en het water er dieper is.- In die zooveel vriendena1svjanden bezorgden.Instraat ligt het eiland Gl,
:ztv,8 geogr.mjl tusschen bejverden laatstgenoemden zich te
ten noordoosten van Liat; m en meent, dat vergeefs, om zjne regtzinnigheidin verdenking te brengen. Op aanbeveling van den
aldaar tin en goud is te vinden.
Gaspejin het Fransch GasplofGasphie, aartsbisschog van Lyon,een broedervanden
hetnoordoosteljk gedeelte van Canada,iseen cardinaalRIckelien,zag hj zieh benoemd t0t
schiereiland,hetwelk ten noorden grenst aan

hoogleeraar in de wiskunde aan hetCollège-

de Lorenzotst.Laurens)-rivier, ten oosten
aan de Lorenzo-golf en ten zuiden aan de
Chaleurbaai,terwjlhetmetkaap Gaspêden
noordoosteljken uithoek vormt. Met de 11

Royal de France te Parjs, waar hj den

24sten october 1655 overleed. Als wjsreer

was hj een aanhanger van Epi-rus,wlens
stellingen hetbeststrooktenmetzjnenatuurMagdalena-eilanden in de Lorenzo-golfbeslaat kundige kennis.Zjne wjsbegeerte verkreeg
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zoodanige vermaardheid, dat de wjsgeeren operagebouw en een borstbeeld van K eizer
van die dagen in Cartesianen en Gassendisten M aœimilia,a,n van Mexico.Hj onderscheidtzich
verdeev
lr
dien'de
Kwï
ereen
war
ier
nd,
en.
en M
olor
behoGal
ordielli
tot
zje
nne dooreenvoudigheid van opvatting endooreene

zjne
leerlingen.In zjn hoofdwerk rDevita,moribus et doctrina Epicuri (1647, Amsterdam
1684)'', waarbj bet psyntagma philosophiae
Epicum'(1649,'sHage 1656)''behoort, ontwikkelten beoordeelthj hetstelselvan& icrws met voorbeeldige onpartjdigheid.Voorts
leverde hj in zjne rInstitutio astronomica''
eene voortrefeljke schetsvan den toenmali-

zorgvuldireuitvoering.

G asteln is de naam van een dalen van

3 dorpen in het Oostenrjksche hertogdom
Salzburg.Gemeld dal is een zjdal van de
Pinzgau of van het Salzachdalen heeftbj

eene breedte van % eene lengtevan 10 uur

gaans.op zjn achtergrond,ten zuiden,ver-

heftzich de Malnitzer-ofNaszfeld-Tauern ter
hoogte van 2500 en de Ankogelter hoogte

gen toestand ;er sterrekundige wetenschap, Van 3300 Ned.el,terwjlde zjwanden uit
terwjlhjin zjnerlXchonisBrahaei,Coper- noordwaartsvoortschxjdendeAlpentakken be-

nici,PeurbachiietRepomontanivitae(1654)'' staan.overalzietmen erdebergenmetgoene
niet alleen uitmuntende levensbeschrjvinyen weiden en wouden bedekt, waaruit hler en
van die mannen, maar 00k eene volledlge daarnaakte rotsklompen en gletschersoprjgeschiedenis derastronomiet0topzjnedagen zen. In het midden van het dalstroom tde
t0e heeftbezorgd.Zjnegezamenljkewerken woeste Gasteiner Ache, die onderscheidcne
werden uitgegeven door M ontmorten Sorbore

watervallen vormt,ten laatstedoordeKlamm ,
eene naauwe rotskloof,heendringten zich in
de Salzach uitstort. Men heeft in hetdal20
kleine dorpen Ofgehuchten metongeveer4000
inwoners. Het verst in hetzuid-zuidwesten,
onderscheidde zich doox eene verbazingwek- tex hoogte van ruim 1000 Ned.elbgven de
kende werkzaamheid.Nadat hetreusachtige, Opyervl
aktederzee,vindtmenhetdorpBöckdoor hem gemodelleerde standbeeld van Maria stelnmeteenefraajekerk enmeteeneklop-,
TA-G J door Fernkorn gegoten en in 1862 wasch-en amalgameerinrigting voorhetgoudverrezen was,voltooide hj tenbehoevevan bevattend erts van den aldaar gelegen Rathhet gebouw van den vischafslag te W eenen hausberg, die 2700 Ned.elhoog is.Niet ver
een standbeeldderDanubia (Donau),en zag van daar vormt de Ache den Ketelval, en
zich in 1864 belaBt met de taak Om ,bjge- eene van het Pockhartmeer afkomende beek
Btaan door andere kunstenaars,de grootewa- den Slujerval (80 Ned.el hoog).Een uur
penzaal van hettuighuis aldaarmetde borst- gaansbenedenBöckstei
nbereiktmenterhoorte
beeldenvanOostenrjkscheheldenteversieren. van 950Ned.e1.op den Graukogel,eengnelsZjn standbeeld van Josepltvon Shnnenfelsop gevaarte ter hoogte van 2500 Ned. e1, de
Ge Elizabeth-brug te W eenen wordtzeer ge- beroemde badglaats W i
ldbad-Gastein, wier
prezen.In 1865 werd in het stadspark zjn bronnen reeds ln de 7de eeuw bekend waren.

(1658,6 d1n)en doorArerrani(1728,6dln)'.
Gasser.Onderdezen naam vermeldenwj:
S'
lz
wdGasser,eenverdiensteljkDuitschbeeldhouwer,geborenden zostenOctober1817.Hj

Vrouwtle van de Donau''geplaatst, en dit De houten woningen vsrhelen er zich aan de

beeld,uit wit Italiaansch marmer gehouwent berghelling boven elkae
ar,doch in lateren tjd
is een sieraad van den nieuwen aanleg.Sedert zjn ex eenige fraaje steenen hnizen envilla's

1867washj alshoogleeraarwerkzaa'
m aande bjgekomen, Onder anderen eene villa van

Académie van Schoone Kunsten te W eenen. den aartshertog Jokann m et een m erkw aardiOmstreeks dien tjd maakte hj eenaanvang gen botanischen tuin. De beide w anden van
met het modelléren der allegorische fguren het da'
. zjn er gescheiden door de Ache en
voor het bassin der nieuwe opera en stelde over deze verbonden dooreenebrug,terwjl
hj de gipsmodellen der standbeelden voorhet die rivier er met2 prachtige watervallen van
trapportaal van dat gebouw ten toon,welke de hooge bergterrassen afdaalt en zich schuihettxeurspel,de dichtkunstjdeschilderkunst m end en bruisend doordenaauwekloofspoedt.
en de plastiek verbeelden.Aan de gevolgen Jaarljks versc,
hjnen er omstreeks3000 bad-

van eene verwaarloosde wond,diehjbj de gaytenuitdenaanzienljkenstand.Hetsaizoen
werkzaamheden van zjn beroep ontvangen duurt er van halfMeit0theteinde van September, en de badkuur vereischt er slechts
had,overleed hj den 24stenAyril1868.
Josql
tGJ::e ,medeeenvexdlensteljkbeeld- 21 baden. Rvegens de hoogte van den bodem
houwer.Hj werd geboren in 1818 te Prâ- is hetklimaaterguur,en zelfsin hetmidden
graten in het distrlct W indisch-Muttrein in
Tyrol, bezocht de Académie van Beeldende
Kunsten te W eenen en oefende zich vervolgens te Rome.Later te W eenen gevestigd,

van den zom er kunnen de zonnestralen er
nietlangex dan 8 uux aaneen in het daldotlrdringen, zoodatde Ochtend en avond er zeer

kilztin.Bj slechtwederkan men erwandeleverde hj een groot aantalkunstwerken in len in de beslotenegaanderj,waarmen een
marmerz hout en brons. Hiertoe behooren 5 fraai uitzigt heeft over het dal;voorts ontiguren lnhetportaalvan den d0m teSpiersp- ' breken er alle gewone vermakeljkheden der

24 standbeelden in de Stephanuskerk te M ee- badplaatsen. Het kasteel, door H iërônym'lu ,
nen en 9 in de kçrk te Altlerchenfeld,- den laatsten aartsbisschop van Salzbuxgt in
voorts 7 groote relief
's v60r de Keizershal te 1794 gebouw d en voordebadgasten bestemd,
Spiers,- een standbeeld voorde Elisabeth's- is eerst door de Oostenrjksche regéring voor
brug te W eenen en 3 voor hetarsenaal,- hen geopend;het bevateen 20-talvertrekken,

alBmede de 7 vrje kunBten voorhetnieuwe hetmet serpentjn bekleede vorstenbad en 5
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andere baden.De namen derbronnen zt
jn de in denoordeljkerigtingvindtmenDorfgastein.
Vorsten-,deW aterval-ydeChirurgs-,deDoctors-,
Gasterendal is de naam van ('en zjdal
de Beneden-,de Vleermuis-yde GrlibebRcker- van het Kanderdal.Men vindthetindeBerner

en deFerdinandsbron.Zj zj
'n allen vanden- Alpen,1/suurgaansbovelzKamdersteg,waar
zelfden aard, nameljk alkalisch-salinisch en het een afgelea'en en woestlaudschap vormt
hebben eene warmte van 35 t0t 43OC.Hare met fraaje Alpenweiden.Hetis4 uurgaans
werking is zacht prikkelend, oplossend en

lang en ten noorden door den Fisistoek en

bedarend, zoodat men ze vooralgebruiktbj Doldenhorn,ten zuiden door den Altels,den
chronisch zenuwljdent bj jicht en rheuma- Balm-,Hocken-en Sackhorn,en0? denachtiek, bj ongesteldheid der sljmvliezen, bj tergronddoordenTschingelgletseherlngesloten.
huidziekten enz.Tevens wordthetbronwater
gedronken.De ongunstige ligging dezerplaats
w asoorzaak,datmen in1828- 1830inhouten
btlizen hetwatergeleid heeftnaarHofgastein,
een vlek, dat op 2 uur afstands van dââr

De inwoners houden er zich bezig met de
veeteelt,metgraan-en ooftbouw.Hetbehoort
sedert 1803 t0t het canton St.Gallen. De
voornaamste plaats is er het vlek W esen.

flasteronlycetes, zie Aardsterren, 0n

veel lager gelegen is.Bj de komstvan het Bltékzwammen.
water hier ter plaatse is het n0g zôô warm ?
dat men heteerstm oetlaten afkoelen,vgordat heta1s bad gebruikt kan worden.
Onder den naam van Gasteiner Cospezàfl is
het verdrag bekend, hetwelk te '
W ildbadGastein den 14den Augustus 1865 gesloten
werd tusschen den Prulssischen m inister-pre-

G ast- of ziekenhuizen , wel te on-

derscheiden van zoodanigeverplegi
nysgestichten,w aarin gezondeoudeofbehoeftlge lieden
doorgunst,doorreytot'tegenbetalingworden
opgenomen,zjn öflnrigtingenvanalgemeenen
aard, zoodat daarin allerlei ljders worden

opgenomen, öf bestem d voor eene bepaalde

sident ron .
fit
veltzrck en den Oostenrjl
tschen soortvan zieken,hetzj mannen,vrouwen of
gevolm agtigde graaf B lome,een verdrag,dat kinderen, hetzj vûpr bjzondere ziekten,
6 dagenlaterbj eenezamenkomstvanKoning bijvoorbeeld voor oogziekten,voorsyphilietiW illtelm en Keizer FranzJb,
st'
7l te Salzburg
.p'
geratifceerd werd.Hierdoorwerd detweespalt
dier beide Mogendheden Over den staatkundigen toestand der 3 Elbe-hertogdommen voor-

schc ziekten, voor borstziokten. Zulk een

gasthuis staat gewoonljk ol
zder het opperbestuur van een collegie van regenten,terwjl
de irlw endige regeling der za.ken er is toe-

loopig bjgelegd.Oostenrjk stond zjneregton vertrouwd aan de zorg vaneeneersten geneesOp Lauenburg aan Pruissen a,ftegen eene gel- heer, gewoonljk (1001, eenige ambtgenooten
deljkeschadevergoeding,terwjlvoortsOosten- bjgestaan. Voorts heeft men mannen en
rjk in Holsteinen Prtlissel
ailiSleeswjk het vrouw en, die m et httt verplegen der zieken
regt Van bewind bezitten zou.Daartmboven belast zjn.Die taa'
k wordt vooralin R.Kaverkreeg Pruissen het Oppergezag over de
haven te Kiel,hetregt Om Rendsburg mede
te bezetten? tw ee m ilitaire wegen door Holstein, de bevoegdheid om een nieuw kanaal
te graven van de Noord- naar de Oostzee
enz.Een en ander is echter in 1866 weder
vernietigd.

tholieke landenveelaltoevertrollwdaan zusters
van liefdadigheid - hetgcen voorzekergeenszinsis afte keuren,indien deze zusters zelf-

beheersching genoegbezitten,f)m deljdersniet

m et overdrevene gollsdienstige voorstellingen
en verm aningen te verontrusten.
Gagthuizen, ten behoeve van groote stedon
Het vlek Gastein Of Hefyasteinisde hoofd- gebouw d? m oeten niet te ver van de k0m
plaats van hetda1 en van het arrondissem ent der bevolking gelegen zjn? omdat hierdoor

Gastein en ligt 10 geogr.mjlten zuiden van hetOverbrengen dprljdersbemoet
jeljktwordt.
Salzbuxg op den regteroevex der Ache ter Daarentegen dientm en tezorgen,datzoodanig
hoogte van 900 Ned.elboven de oppervlakte gesticht volkomen toegankeltjk zj voorlieht
der zee en aan den voetvalzden Gamskarko- en lucht, terwtjl men alle overtolligedrukte
gel (1500 Ned.el hoog). Men heefter 1000 en geraas moet vermjden.Hetis verkiesljk
inwoners,watm eerruim te dan teAvildbaden voor de h-ischheid,w elke in znlk eengebfluw
bevalligerwoningen,dceh nietveelverstroojing m oetheersc,hen,dathetgeene ot'althansniet
voor de badgasten? terwjl er tevens weinig m eer dan êéne verdieping hebbp.D e vertrek-

sehaduw is voor den wandelaar.Eene m erk- ken en zalen m oeten van elkandergescheitlen
waardige inrirtiilg iserhetmilitairehospitaal, w ezen, zoodat (1(? bedorven lucht van het
door den verdlensteljken aartsbisschop Ladis- cene vertrek niet in het anderekan doordrinlaus Pyrker in 1832 vool.8 Officioren en 30 gen.D oor ventilatie zorgem en vot)reenevf)1man gebouwd. Op een plf
lin A'al
A dit vlek doende ltlchtverversching.D e ruilllte der zieverrjsteen get
lenkteeken ttw
reerevanKeiznr kenzalen m oet in goede verhouding staan t0t
I'ranz .J', onder wiens bew ind het wateruit hetaantalljjdors.Fuene zaalterlellgtevan30,
W ildbad-Gastein derwaarts werd gevperd. ter breedte van 1()()n tt
'
lr lloogtl
?van 5 Ned.
Hofgastein en Salzburg waren in het midden el bevatte nict meer da14 20 bedden,die2

de< 16de eeuw de rtjkste plaatsen van dien Ned.elvan elkaâr verwjderd moeten wezen,
omtrek,daardemjnen erin diedagen eene terwjlzich tusschen derjen derbedden een
groote hoeveelheid goud en zilver leverden. afstand dient te bevinden van 5 Ned.el.De
Thans echter schjntdie voorraaduitgeputte ledikanten moeten slechtsaan hethoofdeneind
wezen. Niet ver tt'n zuiden van H pfgastein Omgeven zjn d0orgordjnen?om aan defrisligt de bekoorljke villa van den prins ran sche lucht toegang te gunncn, maar moeten
A'
oâazoll6rl-sz
èwztvïzz
t
pz
l,en 2 uurvan dââr tevens (onderling afgesloten kunnen worden
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door kraamschutten, opdat geen ljder last
hebbevan deellendevan zjn buurman.Eene
bjzonderezorg vereischtdeinrigtingder'
privaten;deljdersmoetenzegemakkeltjkkunnen

die a1s bloedverwanten d00r het Burgerljk
W etboek onderhoudpligtig worden verklaard.
Zullen de gasthuizen als liefdadigheidsinstel-

lingen heilzaam werken,dan moeten zj in

bereiken, en er mag yeene sprake zjn van elk geval - maar in 'tbjzonder, wanneer

eenige onaangenaam rlekende uitwasem ing. zj van staatswege opgerigt en Onderhouden
Voorts dient men aan zulk een gastht
liszalen worden - beheerd worden naar de regels,
te verbinden voorherstellende ljders,- re- die eene verstandige arm enverzorging aan de
serve-zalen voorhen,die men van de overige hand reef
t,waaromtrent wj verwjzen naar
wilafzonderen,hetzj om hunne rusttebe- hetartlkelArmoede.

vorderen,hetzjom hetgevaarvanbespetting

G astm alen behoorden reeds in hetGriek-

te voorkomen, - eene apotheek,- baden, sche heldentjdperk t0t de aangenaamheden
-

an het gezellige leven, zooalsbljkt uit de
eene gelegenheid voor ljkopeninq enz. v
gedichten van R bmêrlts.Langzamerhand ont-

Behalve frischheid van lucht moet ln een

gasthuis de grootste zindeljkheid,demeeste vingen 00k de gewoonten, bj de gastmalen
kalmte,dejverigstenaauwqezetheid,devurig- in acht tenemen,bj de Grieken een vasten
ste menschenliefde, de stlptste Orde en het vorm. D e gasten w erden door dienstknechten

meestmogeljkegeduld gevonden worden.

Men zalgevoelen,dat de kosten, dooreen

ot
'slaven pleytig ter maaltjd genoodigd,en

de gasten, dle men buiten weten van den

grootgasthuisvereischt,betrekkeljkgeringer gastheermedebragt,noemdemen bj deGriezjn,dan die.welke doûreen klein gesticht keu enRomeinen sekaduwen(cx&ctJ,umbrae).
worden veroorzaakt.Toch is een groothospi- ongenoodigd verschenen daarenboven allqrlei

taalzeerongunstigvoordeljders;hetsterfte- grappenmakersen tafelschuimers.BjdeGriecjfer is ernaa'
rverhotlding veelgrooterdan ken nahlen alleen de m annen aan de gastin de kleinere ziekenhuizen.wanneer name- malen deel, bj de Romeinen0ok devrouljk zoowelde kleine alsdegroote goedin- wen.Hetaantalgastenwaspnbepaald.Voordat
gerigtzjn.Uitmuntendegasthuizenheeftmen zj aan tafel gingen,werden hunne voeten
ln Europa vooralte Parjs,te W eenen en te gewasschen en gezalfd.In overouden tjd zat
Berljn,en in OnsVaderland llezitten wjeen men bj de tafel, - laterplaatste men zich
voortreffeljk gasthuis in het Nieuwe Zieken- in eene liggendehouding,waartoerustbanken

huis te Rotterdam.Van de merkwaardige in- om de tatblwaren gezet,die, van c.
ederhout
rigtingen voor bepaalde ziekten in Nederland vervaardigd, met ivoor ingelegd, met goud
vermelden wj,behalveeen aantalkrankzin- en zilver versierd, vaak eene kostbare sprei

nigengestic'
hten,het gesticht voor oogljders droegen.De tifelswerdennietmettafelkleeden
te Utrecht, hetwelk Onder hetopzicht staat bedel
tt,maarmetsponsenafgewasschen,terwjl
van den hoogleeraarDonders.
Glqsf/zizdzlnoemtmen 0ok inrigtingen,400r
particulieren of door den Staat in het leven
geroepen totverpleging van oude of zieke behoeftigen.M en onderscheidtzein tw eesoorten,

men0ok den gasten telkenswateraanbood,om
de handen te reinigen. Elke gast bragt een
handdoek m ede. H et gebruik van vorken en

onderworpen te zjn.Oorsgronkeljk zjnbjna
alle gasthuizen alsliefdadlge gestichten Opgerigt.Dat karakter behoeven zj niette verliezen,al ishet:datdeStaat,bjgemisvan

hangen; het spreekw oord ronder de roos''is

lepelswasn0g onbekend.Een deftigemaaltjd
bestond uit 3 afdeelingen,nameljk den voornaarmate zj alofniet liefdadigheidsgestich- loopigen maaltjd,waarbj men alleen zoodaten zjn. Hun doel is tweeledig:bevordering niqe spjzen voordiende,welke den eetlust
der volksgezondheid en verzorging van ar- prlkkelden,- deneigenljkenmaaltjdmeteen
men. Er zjn er, die het tweeledig ka- a
antaldegeljke en keurig toebereide schotels,
rakter met de beide doeleinden in zich ver- - en hetnageregtmetallerleisnoeperjen.Geeenigen. Tn e1k gevalbehooren zj te staan durende den maaltjd drûegen degasten veelal
onder het oppertoezktvan den Staat. Van wittekleederen;zj versierdenzichmetkransen
gemeentew ege opgerigt en onderhouden,staan en zalfden hethoofd en den baard metw elriezj onder de reglementen der gemeente,maar kende oliën. De eetzaal werd m et bloem en
als geneeskundige instellingen behooren zj getooid,en boven de tafelwerden rozen,als
tevens aan het geneeskundig staatstoezigt het zinnebeeld der vertrouweljkheid,Opge-

daaraan zjn oorsprong verschuldigd.Desym-

posiarch of bestuurder van llet gastmaalwas
de gastheer ofeen anderdaartoe aangewezen
genoegzame partlculiere liefdadigheid,zich de persoon, die voor alhd noodige zorg droeg,
zorg voor behoeftige zieken moetaantrekken. - een ander had het opzigtoverden wjn
Vele voordeelen zjn in vroegere ttjden aan en het drinken. De geregten werden door
zulke gasthuizen verleend,onder anderen de slaven voorgediend, en de bekers door fraai
zoogenaamde octrooi
jen om te mogen erven gekleede knapen gevuld. Steeds vermengde
van de personen,die zonder testament in de men den wjn metwater.Htt mengvatdroeg

qasthuizen overleden.Dergeljke armeninrig- den naam van krater,en zjn inhoud werd
tm gen hebben tot het aanvaarden van eene
erfenis of een legaat tegenw oordig magtiging
van den Koning noodig.Onze axmenwetstelt
in beginselvast,dat de kostenvanverpleging
van armen verhaald kunnen w orden op hunne
nalatenschap en op het verm ogen van hen,

met een schepper (eyathus)in prachtige,bekranste bekers (pocula) gebragt. Gewoonljk
w erd een dronk gebragt aan den helpenden
Ze'
t
bs (S0ter), aan de Godin der gezondheid
(Hygieia) en eindeljk aan den Beschermgeest
(Genius). Hierbj bepaalden zich alleen de
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matigen.Nietalleen had men algemeenedron- PeIIW gingheterordeljk en deftig toe.Aan
ken (encycloposie),maar men stelde zeo0k het boveneinde 5'a11de tafel,op eene verhein op hetwelzjn van afwezige vrienden,en venheid 0n 011d01*e0n0 S001*t Valltrooll,MTaS
wél met w oveelbekersa1shun naam letters de plaats Van den burgtheer,0n wélvöör
telde.Zelfs werden er drinkstrjden metbe- het m idden Van 00n0 tafel waar de leden
paalde prjzen voor de overwinnaars verom van zjn gezin en zjne gasten w aren aangedend.Men vermaakte er zich nietalleendoor zeten en achter hem schitterde een groote

onderhot
ldende gesprekken, die, zooals wj voorraad van zilveren wtjnkannen,kostbare

in het rsymposion'' van Plato opmerken, glazen, enz.De overige discllgenooten waren
vaak zeer ernstig en wjsgeerig van aard aangezeten Op langs de w anden geplaatste,
waren, doch zich gewoonljk Onderscheidden met kussens bekleede banken achter smalle

door gyestigejokkernj,waarbj O0k raadsels tafels;zj zatenaan de muurzjde,terwjlde
en kwlnkslageneenebelangrjker()lvervulden,
maar ook door gezang? en de tafelliederen
(çzJ2:fz) stemden de aanwezigen nu eenst0t
weemoed dan weder t0t vroljkheid.Na het
eindigen van den maaltjdverschenen,t0tver-

andere zjde onbezet bleef,om de bediening
gemakkeljk te maken. Op de tafels lagen

digtgevouwene, m et bloem en bestrooide d0eken; voor elken gast was een bloemruiker
bestem d, - ook w erden de glazen w el eens
m aak der gasten,vaak iuitspelers,zangeres- met bloem en bekranst, of bestrooide m en
sen, danseressen en allerlei grappenmakers; hiermede den grond. H oorngeschal gaf het

ook namen de gasten zelven velerleispelenbtj teeken tOtden aanvang van den maaltjd,en
de hand.Bj prachtige maaltjden schonk vaak m en gafhieraan dennaam van rw aterblazen''

de gastheer prachtige voorwerpen, xenia of omdat alsdan den gasten w asphwater w erd
apophoreta genaamd,aan degasten.Bj het aangeboden.Edellieden,soms te paard,brag-

toenemen derweeldeontaardden - vooralbjj ten de geregten!een ridder presenteerde ze
de Romeinen Onderde keizers- de maaltj- m et gebogen knle aan den gastheer en bragt
zevervolgensden voorslljderofnaardetafel.
den in zwelqpartjen.
Hettjdstlp,waaropmen degewoonte liet Om vleesch te snjden en borden enz. te
varen,Om aan te liggenaan den maaltjd,is plaatsen, had m en 2 aanregttafbls,vanwaar
moejeljk te bepalen.Zj werd nietaangeno- de dienstknechten de spjzen naardegasten
men door de Germanen,welke zich in Gallië bragten, di: zieh daarvan bedienden en van
en andere oorden van het Romeinsche rjk zilveren Of tinnen borden gebrtlik maakten.

vestigden, daar zj weinig voegde aan den De wjnen bevonden zich op decredenstafels

barbaarschen toestand dier volkeren. Het en w erden door de se,henkers in de glazen
schjnt, dat deze zich aan afzonderljke,lage geschonken. Tusschen het aanbieden der vertafeltjes plaatsten, om hunne spjzen te nut- schillende geregten speelden daartoe uitgetigen. De koningen van het Merovingische noodigde kunstenaars (ioculatores) allerlei
Huis hadden reeds schenkers en sehenktafels al
legorische Of koddige sïukken en gebaren(buFetten), en Gregorius '
plz? Toltrs spreekt spelen, om alzoo voedsel te geven aan de

vaak genoeg van Overvloedigemaaltjden.Hj vroljkheid.Na den hoofdmaaltjd werden de

m eldt echter niet ofmen er aanzatofaanlag, tafelkleeden w eggenomen;dan begon het spel,
hoew el het w oord rgelag'', in het Duitseh waarbj men suikergebak, vrullhten enz.als
?Gelage'',op aanliggen schjntte wjzen.Het dessert liet rOndgaan. Eerst later w erd het

lsintusschen zeker,datmen zich in dentjd gewoonte,het desserta1shetlaatstebedrjf
der Karolingers rondom eeneetenstafelneder- van den eigenljken maaltjd te beschouwen.
zette, en in een af
'
schrift des Bjbels met Maaltjden a1s wj boven hebben beschreven,
miniaturen,afkomstig uit de 9de oflodeeeuw

duurden lang, kostten veel geld en hadden

en Op de Bibliotheek te Parjsaanwezig.ziet eene bedwelmende werking;toch bleven zj
men op de afbeelding van den maaltjd van van de 14detOt de 16de eeuw bj den ridderBelsazam eene ronde tafbl, in w ier midden ljken adelzeer in den smaak.Zelfs in Onzen
zich eene schotel met gebraden vleesch be- tjd dragen de groote diners de kenmerken,
vindt;men Ontwaart er geene borden ofvor- dat zj van de middeleeuwsche ridderbanketken, m aar welm essen,brood en afgekloven ten afkomstig zjn. Niettemin zjn de gastbeenderen. D e zittende gasten w enden zich malen van onze dagen meer in overeenstemachterwaarts en drinken uitgroote drinkseha- ming met de toegenomene besehaving; zj
len of uit Eesschfan, zoodat vermoedeljk de voldoen aan de eischen der keurigheid,maar

wjnkannen in de nabi
lheid der gasten Opden veroordeelen alle Onmatiyheid.

grond waren geplaatst. De oude Duitkchers
stonden van tafel Op,om uit dedrinkkannen
te slurpen,die in de hoeken Oflangsdewanden van het vertrek stonden, - en dit geschiedt zelfs nu n0g Op hetland in Mecklenburg en Pommeren. Men bragt hetvleesch
met de vingers naar den m ond,nadathetin
stukken gesneden was, en de beenderen ble-

G aston de Foix, zIe I'
olœ.
G astrisch, afkomstig van een Grieksch

w oord, hetw elk buik beteekent, noemen de
geneesheeren zulke Ongesteldheden,die geheel

of gedeelteljk uit een verkeerden toestand
dermaag,alzoouiteenegebrekkigespjsvertéring, voortkomen.Avanneer de ljder eene
beslagen tong,eenpjnljk ofdrukkendgevoel

ven liggel)op de onqedekte tafel.Hettafel- in de m aagstreek, te veel of'te w einig Of

kleedverschjnteerstln de13deeeuw.- Naar Ongewone ontlasting en volstrekt geen eetlust
old gebruik hield men den maaltjd in de heeft,dan wortltzjne ongesteldheid alspoe-

groote burgtzaal,en tegen het einde der 14de dig a1s van gastrischen aard besehouw d,ter-
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wjldikwjlsgeheelandere oorzaken die ver- door ejeren ofd00rknopvorming en verdeeschjnselen te weeg brengen.Bj koortsi'
sde lill(1, of o0k door beiden te geljk,terwjl
spjsvertéring steeds betrokken,en in den alleen bj demeestvolkomenesoorten de geregel zalmen de koorts niet wegnemen door slaehten gescheiden zjn.DemeesteGasteropogingen om de spjsvertéring teverbeteren, poden zjn koploos en missen dusde zintuimaarwelomgekeerd despjsvertéringin orde gen,terwjlslechtsenkele soorten een afzonbrengen door de kom-tste verbannen.
derljken k0p met oogen,voeldraden en geG astrolobium R..
frtl'
lns is denaam van hoorwerktuigen bezitten. De meeste zjn
ee
n@@' plantengeslacht uit de familie der Cas- waterdieren,en van dezeverkeeren verreweg
Sl@ee
n.Het Onderscheidtzich door een s-spleti- de meesten in zee.Zj voeden zich metdiergen,z-lippigen kelk zonder schutbladen,door ljkezelfstandigheden,en slechtsweinigesooreene vlindervorm ige bloemkroon m et bladen ten leven 0I!hetland van pl
antaardige stot'
van nagenoeg geljkelengtetdooreen z-ejig fen.Deze dleren, bj millioenen vereenigd,
vruchtbeginsel en een priemvomniy'en,l00d- zjn oorzaak van het trefend verschjnsel,
regten stamper met een enkelvoudlgen stem- hetwelk m en bestempelt met den naam van
pel. Het omvat een aantal sierplanten uit lichten der zee''. T0t de Gasteropoden beNieuw -llolland,zooals G .bilo% m A .B rown, hooren deMollusca(weekdieren)endeRadiata

G.rd/'
l
I,
s'
?
xpl Dndl., G. A'
?
'
:/:JG Henfr.t G. (straaldieren).DevoorwereldljkeGasteropoden
cclflzzl Bentl
t., allen metsi
erljkegelebloe- ztjn vooralvan het hoogste belang voorde
men,tot eindelingsche hoofdies vereenigd.
kennisvan c
lelagenderaardkorst.Zjhebben

Gastronomie ofgastroiogie noemden de in bepaalde tjdyerken geleefd en hunnescha-

Ouden de regels der hoogerekookkunst.Deze 1en ot'schelpen ln detoen gevormdeaardlagen
laatsteheeftzich bj hetklimmenderweelde achtergelaten. Deze kalkgewrochten hebben

in heteigenljkeGriekenland,op de eilanden deverwoesting destjdsverduurd;wj trefen

Siciliëen Chios,teSybarisin Beneden-ltalië ze aan in de lagen in een welbewu rden toeen later bj de Romelnen zeersterk Ontwik- stand,en zj stellen 0nsderhalvein de gelekeld en aanleiding qegeven tot de grootste genheid tebqalen,t0twelk tjdperk delaag
j hen aantrefen.
zwelgerj (/astromanle). Daarentegen bevat behoort,waarln w'
de gastrosophiede regels,welke men in acht
Gastvrkheid was in dedagen deroudmoet nemen Om het hoogste tafelgenot te

heid een door godsdienst en gewoonte gehei-

smaken? zonder daarbj zjne gezondheid of ligde pligt, eene lofeljke deugd, die met
waardigheid Op het spel te zetten. Baron gxoote trouw en opregtheid bj alleeenigzins

Vaerstheeft een geestig boek gesehreven,ge- beschaafde volkeren beoefend werd.Een natiteld: rGastrosophie, oder die.Lehre v0n tuurljk gevoelvan menschlievendheid spoort
den Freuden der Tafel (1851,2 dln)''.Aan ieder aan, den vreemden, hulpeloozen reizieen vriend van tafelgenot geeft m en den ger van voedsel en eene rustplaats te vo0rnaam van gastronoom. Al die woorden staan zien,om hem te verplegen en tebeschermen;
in verband met het Grieksche ynçz'
qk)het- dooh ditwerd daarenboven bj deIsraëlieten
welk buik beteekent.
en Arabieren, bj de Giieken en Germanen
Gastrozoa ofBnikdierenisdenaam,waar- door de godsdienstvoorgeschreven.Vooralde
m ede Leb
wni.nen anderen de derde hoofdafdee- Arabier neemt zelfs n0g heden den pligt der

ling van het dierenrjk hebben besfempeld.
Hun langwerpig?b0l-Ofschjfvormigligchaam
heeft geene leden) m aar enkel eene w eeke,
meestal sljmerige, glibberige, zeer rekbare

gastvrjheid metde meestenaauwgezetheid in
acht,- en uitde zangen van Rbmlr'
asbljkt,

armen of voeldraden,doorgaans rOndom den
m ond gçplaatst.Van de inwendige organen is

kom st van geliefde bloedverwanten.Roerend
is in het vierde boek de4 rodyssee''de be-

dat ook de oude Grieken daarin geenszins te

kort kwamen. Zens (Jupiter) zelfdroeg den
huid,diehetverm ogenbezitom naardebinnen- naam van Xenios (de Gastminnende)en nam
of buitenzjde kalk afte scheiden.De naakt- alle vreemdelingen zonder onderscheid in zilne
len bj èen
huidigen hebben trilharen, door w ier bewe- hoede, daarom vonden dr al
ging zj in het water van plaats veranderen, Griek eene veilige wi
jkplaats aan den huiseen zich van voedsel voorzien. Daarenboven l
pken haard.Vooralopenbaarde zich deqastbezitten vele soorten lange,ongelede vang- vrjheid van hare bekoorljkste zjide bj de

dat der spjsvertéring hetmeestOntwikkeld. schrjving van de wjze,waarop dejeugdige
*
.
9 ontvangen wordt.
Een darmkanaal zoekt men bj hen niette Tellmaohlls bj M enelaïf
vergeefs,hetzj in den vorm van een kronke- Maar o0k vreemdelingen ondervonden eene

lend kanaalmet slokdarm ,maag,dunneen menschlievende behandeling, zooals Odnssetœ
dikke darmen en lever,hetzj ln dien van (Ulysses) Op zjne omzwervingen bj de oneene eenvoudig gekronkelde bnis, hetzj in schuldige en bljmoedigePhaeaken.Een gast
dien van een blinden zak,hetzj in dien van werd naar het bad gebragt,van andere kleeeen kanaal metcen aantalbolvorm ige m agen deren voorzien enverpleegdtenm enverheugde
a1s aanhangsels. Hun vaatstelselis zeer ver- zich in zjnemededeelingen.Eerstnaverloop
schillend. Hunne zenuw en bevinden zich in
een.zeer onvolkomen toestand en bestaan
doorgaans uiteen zenuwring om de keelm et
eenige hiermede verbondene stralen.D eadem llaling geschiedt door kieuw en, door longzakken of door de huid,- de voortplanting

van 9 ot'10 dagen zochtmen den naam van

den gastte weten te komen,en de bljdschap
werdverdubbeld?wanneerdegastheerontdekte,
dat hj met den gast ofdiens bloedverwanten
in vriendschappeljke betrekking stond. Ook
sloot men in den tjd derGrieksche oudheid
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ôvereenkûmsten vangastvrjheid,nameljkver- boek,datzieh onderscheidtdooreen vrjzindragen van wederzjdsche verpleging, niet nigen geest.Voortsgafhj denpBriefwechsel''
alleen voor de contractanten zelven, maar van Seltleiermaclter met zjn vader in het
ook voor hunne kinderen en nakom elingen, licht, - eenige kleine stukken,zooals over
en dit bevorderde niet weinig hetOnderling Calot'
us en het Syl
w retismtls? - alsl
uede

verkeer.Zj,diede overeenkomstsloten,bra- ?Die Lehre vom Gewissen (1869)'', terwjl

ken een ring doormidden en elk van hen be- ln het yBibel-lexikon,,van dcj,enkg, qu u (js.
hield daarvan eene helft.Zulk een halvering derscheldenetjdschriften belangrjkebjdragen
was later hetherkenningsteeken,en wiedaar- van zjnehand werden opgenomen.
mede verscheen,werd met de meestezorg en
Gaszner (Johann Joseph), een man,die
voorkomendheid ontvangen,ja, bj hetweg- in de 18de eeuw alsduivelbannereenegroote
gaan metgeschenken overladen.
vermaardheid verkreeg, w erd geboren den

De veran4ering van den maatschappeljken zostel Augustus1727te Bratz bj Pludenz in
Tyrol. Als R.Katholiek pastoor te K lösterle
geeft om in logementen zjn intrek te nemen in hetbisdom Churkwam hj dûorhetlezen
en voor eenig geld in al zjne behoeften te derBjbelscheverhalen Om trent bezetenen en
voorzien,heeftdevoormaligegastvrjheidover- door het bestudéren der geschriften van betoestand, die thans aan ieder gelegenheid

bodig gem u kt. In de m iddeleeuwen bestond

rtlchte toovenaars t0t de overtuiging, dat de

zj n0g eenigzins in de kloostersen ridder- m eeste ongesteldheden veroorzaakt w erden
burgten,- heden ten dageiszjinbeschaafde door booze geesten die m en alleen door het
landen nagenoeg geheelverdwenen.Daardoor uitspreken van gebeden enz.konverwjderen.
is eene reine bron der edelste gezindheden Hj genas eeni
re kinderen iu zjnegemeente
verdroogd,en duizenden zjn daardoorversto- en verwekte hlerdoor groot Opzien. De bisken van hetgenot,datzj in een gastvrjen schop van Constanz ofltbood hem ,overtuigde
kring genieten,terwjlandereduizendendaar- zich zonderveelmoeitevan dekwakzalverj
door het hartverheffend voorregt missen,dat vanGasznerengafhem denraadom zichw eder
in het herbergen van den vreemdeling - in naarzjnegemeentetebegeven en zits
â rustig
te houden. Doch Gaszner spoedde zich naar
he
t
o
e
f
e
n
e
n
e
e
n
e
r
o
nb
e
k
r
o
my
e
n
e
g
as
t
cj
h
e
i
d
gelegen is.De Nederlander ls doorgaans te andere praelaten,van w elkesomm igenonnooeenzelvig om in ruimemategastvrjtewezen, ze1genoeg warentom hem vooreen wonderhoewelvrienden en bekenden hem steedswel- doener te houden.Ja,debisschopvanRegenskom zjn;dat hj echter niet ongesthiktis, burg riep hem in 1774 naar Ellw angen,en

om dedeugd dergastvrjheidte ontwikkelen, hier genas hj, zoo het scheen, lammen?
bljktuit dcn geest,dieopJavaeninandere blinden en ljders,die dool
-krampen en val-

overzeesche bezittingen onder de Nederlanders
heerscht.

lende ziekte geplaagd w erden,met de magt-

spreuk pcesset (Hj wjke)!'' Hoewel een
G asz(FriedrichW ilhelm HeinrichJoachim) daartoe benoemd ambtenaar bj voortduring
een verdiensteljk Protestantsch godgeleerde, het toezigt hield over die genezingen,bleek

werd geboren te Breslau den 28sten Novem- het w eldra, dat de w onderdoener gezonde

ber 1813.Zjn vader,een vriend en geestver- personen met de r0l van zieken belastte,en
want van Seltleiermaelter, was aldaar profes- datbj werkeljkeljdersde genezing slechts
s0r en consistoriaalraad.Zjn zoon studeerde zoolang aanhield alshunneverbeeldingskracht
te Breslau,te Halle en teBerljn,werd in zich onder den invloed bevond van zjne be1828 doctor in de wjsbeqeerte, en in het zweringen.Verliehte mannen kw amen in vem
volgende Jaar licentiaat ln de theologie, zet tegen zulk eene m isleiding, en toen de
waarna hj zich in 1840 als privaat-docent wonderdoener den 4den Ayril1779 overleed,
vestigde in zjne geboortestad.In 1846werd had hj reeds lang al ztln gezag verloren.
hj er buitengewoon hoogleeraar in de godge- Eeniye jaren te voren had zjn beschermerj
geleerdheid, ging in 1847 in die betrekking de blsschop van Regensburg, hem de voornaar Greifswald en zag ziçh in 1855 aldaar deeli
gedecanaatBondorftoeqekend.
benoemd tot gew oon hoogleeraar. ln 1861
Gateshead , eene stad ln hetEngelsche
gr
aaf
schap Durham , op den regteroever van
vertrok hj a1szoodanig naar Gieszen,en in
1868 als opvglger van Ria ard zof/ze naar de Tyne tegenover New-castlegelegen,vormt
Heidelberg. Hj is vooral werkzu m op het eene voorstad van deze,bezitvelesteenkolengebied der kerkeljke geschiedenis en meer mjnen,qrootezeepziederjenenglasblazerjen,
bepaald op dat van de geschiedenis der en teldeln 1871 bjna 50000 zielen.

Gatsjina, eene Russische stad, ligt 6
ten over pGennadius und Pletho,Arlstôtelis- geogr.mj1tenzuidzuidwesten vanPetersburg
mus und Platonismus in der griechischen aan den spoorweg en aan een door deIschora
Kirche (1844)'',- alsook overnDie Mystik gevormd m eer in eene zeer bevallige landdes Nikolaus Kabasilas v0m Leben in Christo streek. Zj is rerel
matig gebouwd, behool
't
kerkleer.Hj leverdeOnderanderen reschrifl

(1841)'', - voorts een aantal artikelen in t0tdebjzondereelgendommenvandenKeizer,
H erzoy'srTheologischeEneyklopiidie''.Allengs en telt Ongeveer 10000 inwflners. Men heeft
eehtervestirde hjbjvoorkeurzjneaandacht ereen vondelingshllis.een opvoedingsgestieht.
op de ontwlkkeling van hetProtestantismus onderscheidene sellolen,eëne pûrseleinfabriek
en schreefeene pGeschichtederprotestantische enz., en zj is vooralmez
kwaardir wegens
Dogmatik im zusammenhange mitder Theo- het fraai en ruim kasteel'
des Kelzers.Het
logie iiberhaupt (1854- 1857, 4 dlnl'', een telt 600 vertrekken en is doorhoogstbekoor-
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ljke tuinen om geven. Het werd gebouwd
door prins Greyœqxs Orlt
l'
l
n, na.zjn dood
door Catltarina 11 aangekocht,en door haar
in 1784 aan den grootvorstPa'ultengeschenke
gegeven. Er werd in 1799 een tractaattusschen Rusland en Zweden gesloten.

heefthet ooit zoover gebragt als Gattiin het

navolgen van Corregyiobj hetschilderen van
meisjesen kinderen.V00rhethootialtaarvan
San Piétro teCremona schilderde hj rDege-

boorte Van Jezus'' 0n V00r hetrefectorium
De wonderbare spjziging'' - te Piacenza,

G atterer (Johan Christoph),een Duitsch W aar l/ordenone zjn yaededinger #ias, pDe
geschiedschrjver, geboren den l3den Julj heilige George, den draak doodend''.In eene
1727 te Lichtenau bj Niirnberg,stvdeerde kerk te Parma schilderde hj alfresco rDe
te Altdorfen werd eerstleeraaraan hetgym- hemelvaart van Maria'', en toen inmiddels
nasium te Niirnberg en in 1759 hoogleeraar zjne regterhand door eene beroerte verlamd
in de geschiedenis te Göttingen,
Hj waar hi
j was,voltooide hj het stuk met de linker.
den 5den April 1799 overleed. heeftzich O0k andere voortrefeljke stukken van zjne
Jegens de geschiedkundige wetenschap zeer hand vindt men te Parma en te Crem ona.
Gau! in het Gothisch Gari, in het oudverdiensteljk gemaakt, daar hj het begrip
van algemeenegeschiedeniszeerjuistopvatte, Hoogdultsch koltwi,inhetmidden-lloogduitsch
desynchronistischemethodeintoepassinybragt göwtve, en in het Friesch goyeen woord van
en tevens het verband derqeschiedenlsmet onzekeren oorsprong, beteekent in het algehare hlllpwetenschappen duldeljk aanwees. meen gewest,land in tegenoverstelling van de
Zjnevoornaamstegeschriftenzjn:pDieWelt- stad,enmeerin hetbjzondereen bepaaldgegeschichte in ihrem ganzen Umtànge (1785- bied. W j hebben daarvan de bljken inde
1787, dl1en 2)'',- en cversuch eineral1- oud-Friesche namen Oostergo en W estergo,gemeinen '
W eltgeschichte bls zur Entdeckung voorts in die van de Groninger landschapv0n Amerika (1792).''Voorts leverdehj een pen Hunsingo en Fivelingo. De bestuurders
aantalleerboeken van hulpwetenschappen der van zulke gewesten droegen in den aanvang
geschiedenis, zooals pAbrisz der Diplomatik der middeleeuwen den naam van go-graven.
(1778)':,- rpraktische Diplomatik (1799)'', Later werdenzulkegewestent0tgroote Staten
sz derGenealogie (1788)'',- rAbrisz zamengesm olten.
pAbri

der Heraldik (zdeuitgave 17924'',- nprak- G au (Franz Christian),een verdiensteljk
tisehe Heraldik (1T91)'',- en rlfurze Be- bouwmeester en oudheidkundige,geboren te
gril der Geographie (2deuitgave 1793)''.Hj Keulen den 15den Junj 1790, begafzich in
was een van de jverigsteleden van de pS0- 1809 naar Parjs en ondernam voor zjne

cietët der W issenschaften''te Göttingen.Zelf verdere vorming in 1817 eene reis naarItalië
stichttehj in 1764 hetpllistorischeInstituut'', en Sicilië,ging naar hetOosten enbezigtigde
en werd hiervan diredeurin 1767. Zjne in Nubië de oudstegedenkteekelzen derEgypdochter Magdalenle Phil
jppine, geboren te tische bouwkunst. Zjne rAntiquités de la
Göttingen den 25sten October 1756,en later Nubie(1821- 1828)':waren daarvandevrucht.
gehuwd met Enkqelh'kd,heett zich als dichte- Hj was de eerste,die bj de oude volkeren
res onderscheiden, en overleed te Blanken- verschillende tjdperken van besehaving aanburg den 28sten September 1831.- H aarbroe- wees. Zjne gevoelens daarover deelde hj
der Cltristoplà TFVAJpl Jaeob, geboren den mede in het boek : nlues ruinesde Pompéi
zdenD ecember 1759,werd in1787hoogleeraar (1813)''. In 1825 verkreeg hj hetFransche
te lleidelberg,schreefeen en ander over den burgerreqt,en de stad Parjs benoemdehem
Ilarz en over den boschbou:v en overleed a1s t0t archlteet. Als zoodanig heetthj er een
XOberforstrath'' den llden September 1838. aantal fraaje gebouwen, Onder anderen de
Yan zjne werken noemen wj :pAbhandlung kerk St. Clotilde, doen verrjzen. Hj overvom Nutzen und SchadenderThiere (1781- leed te Parjs den 3lstenDecember 1853.

1782, 2 dlnl'',- pBeschreibung desHarzes
(1792- 1793,2 dln)M,- nA1lgemeinesRepertorium der forstwissenschaftlichen Literatur
(1796, 2 dlnl'' - en rLiteraturdes W einbaues aller Nationen (1832)':.
G atti (Bernardino), bjgenaamd ilSol'
aro

Gaubius (Hiërönymus David),een uitste-

kend Nederlandsch geneeskundige, geboren

te Heidelberg dep 24sten Februarj 1704, ontving zjne eerste opleiding Onderhettoezigt
van zjn O0m Johannes Gclùiv.
x,geneesheer

te Amsterdam , bezocht de hoogescholen te
of Sogliaro,een beroem d Italiaansch schilder, Harderwjk en te Leiden, waar hj t0t de

vermoedeljk te Cremona geboren, was0mstreekshetJaar1493 een leerlingvan Correy
)en overleed in 1575 in den ouderdom van
./t
bjna 80 jaren. Zjne beste stukken ztin:

l
eerlinren van Albinnsen Boerl
tarebehoorde,
zag zlch in 1725 bevorderd t0t doctor in de

aan het kruis tusschen de moordenaars''.Van

Deventer, keerde echter naar Am sterdam
terug, toen hier hevige gal- en rotkoortsen
heerschten, en ontving in 1730 eene benoeming t0t lector in de scheikunde aan de hoo-

geneeskunde, studeerde daarna n0g eenjaar
teParjsenvestigdezichvervolgensteAmsterrChristusaan de zuilgebonden'',enpchristus dam. W eldra werd hj stadsgeneesheer te

ditlaatstewordtvermeld:rlletisgegroeyeerd
met de wjsheid van Leonardo da Tzocl,geteekend m etdecorrectheidvanM icheleA ngelo,
bezield m et den geestes-adem van Ra-faël,geschilderd in den tkisschen toon van Tit'laan
en bestraald door het tooverachtig licht van

geschool te Leiden. Drie jaar later werd hj

er t0t gew oon hoogleexaar in de schei-enge-

neeskunde bevorderd,en hj bleefer metdtl
n
zjn meester Correggio''
.Beide stukken bevin- meesten jver werkzaam totaan hetjaar1775,
den zich in het M uséum te Napels.Niem and toen hem met behoud zjnerJaarwedde eene
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eervolle rustwerd toegekend.Hjoverleedop
den 29sten November 1780,en wasom zjne
uitgebreidekennisen zjn edelkarakteralgemeen qeachtenbemind.Velegeleerdebinnenen bultenlandsche genootschappen vereerden
hem methetlidmaatschap.Zjn hoofdwerkis:
XInstitutiones pathologicae medicinalis(1758
e
n later bj herhalingl''.Voorts schreefhj:
rDissertatio inauguralls desolidishumanicorporis partibus (1726)'' - rDe vana vitae
longae a chemicis promissa expectatione
(1734)'',- pLibellusdemethodoconcinnandi
formulasmedicamentorum (1739en laterl'',nDe regimine mtY is, yuod est medicorum
(1764)'' - rAdversarla varii argumenti
(1779)'' enz.
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Sommige Gat
lcho'
s bezitten kleine kudden,
andere bevinden zich in dienst van eigenaars van groote hoeven. Gehartl door hun

bedrjf,Ondernemcnden stoutmoedig,zjn zj

steeds gereed, om zich aan eene bepaalde

partj aan te sluiten,en hiertoe vonden zj
dePlata-staten overvloedigegelegenheid.Bjna
alle voorzitters der Argentjnsche Republiek
waren zonen derPampa'
s;wjnoemenslechts
gedurende den aanhoudenden burgeroorlog in

R osas en Urqldza.

Gaudichaud-Beaupré (Charles), een

verdiensteljk plantkundlge,geboren in Angoulême in 1789, studeerde te Parjs in de
natuurkundige vakken,en werd in 1810 apo-

theker bj deFransche Marinemethetvoor-

Gaucho's noemt men in de Plata-staten nemen, bj het bezoeken van vreemde

de landlieden, die zich in de Pampa's met landen het gebied Van zjne geliefkoosde
de veeteelt bezig houden. Hoewel zi
J* zich w etenschap
de botanie uitte breiden.
zelven a1s Blanken beschouwen en zich op H P
**vertrok methetschip nl'uranie''bestemd
hunne afkomstverheFen,behooren zjmeest 0DA onder kapitein Freyeinet eene reis om de
allen t0t de kleurlingen en dragen er door wereld te doen.Daarmedeleedhj schipbreuk
hunne Femeenschap saet de Indiaansche vrou- op de Falklands-eilanden en verloor hierbj
wen nlet weinig t0e bj, dat de inwoners een groot gedeelt'
e van zjneverzamelde gedier gewesten meer en meer op de Oorspron- wassen. Hj bleefer4maanden,bestudeerde
keljke inboorlingen beginnen te geljken. ook dâàr den plantengroeiy en keerde met

Daar zj in een klimaat leven,waargeene
behoefte bestaat aan warme kleederen entogtvrje woningen,vergenoegen ztizichmetvan
aarde opgeworpen verbljven of met hutten
van vellen (ranchos): terwjl hun huisraad
daaraan evenredig is.Zti dragen grovebllizen
en broeken en daarover een wollen poncho,
zjnde een vierkant stuk geweven stof,met

het schip p1a Physicienne'' naar Frankrjk
terug.fn 1831 volbragt hj met het fregat
l'Herminie''een togt naarZuid-Amerika en
begaf zich eerst in llet volqende jaar naar
zjn vaderland, waarna hj ln 1836 metde
korvet rla Bonite''nogmaalsE uropa verliet,
om verschillende werelddeelen te bezoeken.

Na zjn terugkeernam hj zitting in de Aca-

eene langwerpige opening in het m idden, démie des sciences te Parjs, en ook elders
waardoor de Gaucho het hoofd steekt,zoodat werd huldegebragtaan zjnegrooteverdien-

dit opperkleed in ploojen van de schouders sten.Voorts zag hj zich benoemd t0tridder
afdaalt. Zulk een poncho is rood ofblaauw van het Legioen van Eer.W é1behoordehj
van kleur. Hj draagt voorts een gordelen t0t de grootste plantkundigen onzer eeuw ,
laarzen, een lang mes, dat in eenc lederen

maar het valt tevens niet te Ontkennen,dat

Bcheede aan zjn gordel hangt, en zilveren hjzich vruchteloosheeftvermoeidmetdeverBporen metraderen,diegrooterzjn dan een dedigingeeneronhoudbarephlsiologisch-botaNederlandsche gulden.T0tde merkwaardigste nische stelling over de ontwlkkeling en den
wapens der Gaucho's behooren delasso(zie groeidergewassen.Eenelangduxigeenpjnljke
aldaar)en de bolas.Deze laatsten zjn 2 of3 ziekte ondermjnde zjn ligehaam en hj ûverjzeren oflooden kogeltles,aanlederenriemen leed in hetbegin van 1854.Van zjnewerken
terlengtevan 2Ned.elvastgehecht,welkezj noemen wj:rBotanique du voyage autour du
met verwonderljkebehendigheid weten teslin- monde,fait par ordre du r0isurlescorvettes
geren om een derachterpooten van het dier, l'Uranie et la Physicienne pendantles années
datzj vervolgen.Van hunneJonkheidafaan 1817--1820 comaraandêes par Mons.Louis de
zjn zj onvermoeide ruiters,en hunne vrou- Freycinet(1826,met atlasl'' rvoyage de
w en en kinderen deelen uit gewoonte in alde la Bonite,Botanique (nietvoltooid,met een
bezwaren van hun zwervend leven. Slechts atlas van 150 platenl'', pRecherchesgénéweinigen van hen kunnen lezen,en hetschrj- rales sur l'organographie, la physiologie et
ven beschouwen zj a1s eene groote kunst. l'Organogénie des végétaux (1841)M,- nFlore
Zj behooren in naam t0t de R.Katholieke des Malouines (1824)15 - en pMémolresur
Kerk, doch nagenoeg alle godsdienstis hun les cycadées(1825)''
.
n (JeanFrançoisGottliebPhilippe),
vreemd.Zj betoonen zich oggeruimd,welwil- preGaudi
dikant te Nyon in W aadtland, maakte
lend, weldadig en gastvrk,maa'
r wanneer
hun toorn Opgewektis,veroorlooven ztizie.
h zich verdiensteljk door het schrjven van
de grootste wreedheden;Ja,metdeschran- eenige botanische werken?nameljk van de
derheid en volharding der lndianen vervolgen DEtrennesde Flore(1804)'', pAgrostologia
zj hunnen vjand en rusten nietvoordatzj He
lvetica (1811, 2 dlnl'' - ,F10ra Helvehunne wraakzucht in zjn bloedhebben ge- tica (1828- 1833, 7 dln),): - (?1 nsyuljpsjs
koeld.In weerwilvan hunneruwheid houden .
I!
nlorae Helveticae (1836)*'.llj Overleed in
zj veelvan dichtkunsten muziek,en hunne 1833.
o ngers, dievan deeeneestancia (veehoeve) Gaudy (Franz Bernhard Heinrich W iln= r de anderetrekken,zjn overalwelkom. helm ,vrjheervon),een Duitsch dichter,ge-
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sproten uit een Schotseh geslacht, werd ge- muséum van het Belvedère.Sedertdi
en t#d
boren te Frankfbrt aan de Main den 19den handhaafde hj zjn rang alsdebeste dieren-

April 1800.Hj ontving zjnè opleiding aan schildervan oostenrjk,en Overleed den iden
een CollègeteParjse11daarna()lteenestt
hool Julj 1865.Zjne tafereelen zjn aan hetleven
te Ptbrta.In 1818 trad hj in dlenstbj het der landbouwers ontleendqzj Onderscheiden
Pruissische leger en werd eerlang bevorderd

zich door eene schrandere opvatting,dool-on-

tot oëcier. W eldra echter begon hj de gar- gemeene natuurljltheid, door eene meesternizoensdienst vervelend tevinden,zoodathj ljke penseelsbehandeling en dooreen krach-

zjn ontslay nam en zich teBerljn vestirde, tig en frisch coloriet.Vele van die tafereelen
waar hj zlch bezig hieldmetletterkundlgen zjn doorden steendruk algemeen bekend gearbeid.Eene zekereongeduriyheid dreefhem w orden.

gedurende zjne laatste levenslaren bt
jherha- G aultheria L.is de naam van een planling naar Italië, en hj overleed te Berljn tengeslacht uit de fam ilie der Ericaceën. Het
den 6den Februarj 1840.Aanvankeljk scheen om vat een aantal heestexs die in Azië en
jjP
** een navolger 57311 H einete wezen,doch Noord-ztmerika groejen en zieh doorhunne
w eldra verhief hj zich t0tmeeroorspronke- altjd-groene bladeren en t'
raajebloemen onljkheid en slaagde bjzondergelukkig in lie- derscheiden.Deze,somtjdsalleenstaand,somderen,waarin hj de dwaasheden van zjn tjds tOt trossen vereenigd,kenmerken zich
ooreen wjden,s-slippigen kelkteeneei-of
tjd op een yeestige wjze doorhaalde.Van d
zjne eerstedlchtbundelsnoemen wj:rErato kruikvormige bloemkroon met een s-tandigen
(1829, 2de uitgave 1838)'* Gedankenspringe zoom ,en een draadvormigen stjl.Devrucht
eines der Cholera Entronnenen (1832, 2de is eene bolvormigetvjfhokkige, veelzadige
uifgavel'', - pschildsagen (1834)'',- en zaaddoos. T0t de zeer gezochte sierplanten
rKorallen (1834)''.Kraehtigeropenbaartzich behooren G.proeltmbensZ.,een kleineheester
zjn talent in denovelle pDesengano''en in met nederliggende en vervolgens oprjzende
de nKaiserliedern'') waarin hj hulde braqt stammen, omgekeerd-eivormige,getande blaaan Napoleon.Na zjne eerste reis naar Itallë deren en witte bloem en,in Canada en Carogafhj rMein Römerzug (1836 3 d1n)''en de lina groejende,- enG.JrayramtissimaYJ.
JI.,
kleine luimige novelle mAus dèm Tagebuche een opgaande heester m et elliptische bladeren
eines wandernden Schneidergesellen (1836)'' en welriekende rozeroodebloem en.Deeerste
in het licht.O0k leverdehj rvenetianische levert de Canadq- ofLabradortltee,w elke uit
Novellen (1838,2d1n)''.Eindeljk schreefhj: zjne groene bladeren en takken bestaat,die
XNovelletten (1837)'',- en pluiederundR0- gekneusd in vierkante,platte koeken in den
manzen (1837)'9. Zjne gezamenljke werken handel komen, terwjl die bladeren voozts
zjn doorArthurM uellerin 1845in 2 deelen eene vlugtige oliebevatten,bekend ouderden
in hetlicht gegeven.
naam van oilO./'wintergreen.
Gauerm ann (Jac0b) een landschapsehilG aupp (Ernst Theodor), een uitstekend
derengraveur,geborenteoeëngen bjStutt- beoefenaar van hetGermaansche regttgebogartin 1773,leexde eerst het metselen,doeh ren den 3lsten Mei 1796 te Kleingairon bj
vond daarna gelegenheid om zich op de Aca- Raudten in Beneden-silezië,nam in 1813deel
démiein zjnegeboorteplaatsaan dekt
mstte aan den bevrjdingsoorlgg en studeerde verwjden.Nadathj Zwitserland bezochten den volgens te Bresla'
u, Göttingen en Berljn in
aldaar verzamelden voorraad gedurende 6Jaar de regten. In 1820 vestigde hj zich als pri-

vooreen kunsthandelaarin plaatgebragtVd,
reisde hi
j ill 1802 naar Tyrolen sehetste er
zjne bewonderenswaardige tafereelen uit het
leven der bergbewonersin Oo:tenrjk.In 1811
en later teekende hj eene reeks van landschappen uit Stierm arken in waterverw voor
aartshertog Joltann, die hem in 1818 t0t
kamerschilder benoemde.Oûk in de verzame-

lingen van andere vorsteljke personen vindt
men teekeningen van Gauermann.Het aantal
zjnerstukken in olieverw is zeer gering,en
a1s graveur heeft hj 36 landschappen in
grootschen stjl geleverd.Hj wordt a1s de
schepperderAlpen-idyllebeschouwd.Hjoverleed den 27sten Maart 1843.- Zjn zoon
ln
riedrieh,,geboren den zosten September 1807
bepaaldezich eerstlaatbj debeoefening der
kunst. Hj studeerde met jver en bereisde
voorts ten haren behoeve de Oostenrjksche
Alpen. Zoûwel ztjne laudschappeu als zjlle

vaatdocent in de regten te Breslau,werd e1in 1821 buitengewoûn en in 1826 gewoon
hoogleeraar, en overleed aldaar den loden

Junj 1859. Hj schreef: nueber Stëdtegriindung, Stadtrecht und W elçhbild im Mittelalter (1824):',- rDasalte Magdeburgischeund
Hallische Recht (1826)''.- pDas Schlesische
Landrecht (1828)'',- pGermanistischen Abhandlungen (1853)''? - rMiscellen desdeutschen Rechts(1830)''.Voortsleverdehjvoortrefeltjke uitgaven van de rloex Frisonum
(1832)'', - van de oude Thiiringer wetten
(1834), van deLex Saxonum (1837)'',- en
van derluexFrancorum-chamavorum (1855)''.
Ook vnrmelden wj rueberdiegermanischen
Ansiedlungen in den Provinzen desrömischen

W estreichs (1844)'',- rDiedeutsche Stadtrechte des Mittelalters (1851- 1853,dl 1 en
2)'')- ,Von den Fe
erichten (1857)''? a mg
U eber die Zukumtt des deutstshen Rechts
dieren verkregen grooten loft en zjn rTualld- (1847)'9- en y
,ucberdas deutsche Volksthum
man op den aklter''was een der praehtigste i11 den Stamm lànder des preuszischen M onam
stukken op de tentoonstelling te W eenen chie (1850)''.

h 1834. Het versiert er thans m et drie anGaura L.isdenaam van een ylantengeGere.stukken van denzelfden meester het slacht uit de familie der Onagrarleën. Het
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onderscheidt zich door een 4-spletigen kelk , het aartlmagnetismus, en de d00r hem uitgeeene 4-bladige bloemkroon,8 korte meeldra- vonden magnetometer opende een nieuw veld
den, een stamper met 4 stempels, en door voor de beoefenaarsderphysica.Er ontstond,
eene houtige. 4-zjdlge en 4-hokkije noot. volgens den wensch van von .E'll-lpfdf,een
Het omvat kruiden e,
1 heesters, dle in de magnetisch genootschap, dat met hulp van

warmeregewestenvanNoord-Amerikagroejen, een rroot aantal overal verspreide waarnem et ongesteelde w ortelbladeren en tot aren mingslnrigtingenaldebouwstoFenbjeenbragt,
vereenigde bloemen. Tot de sierplanten be- die onmisbaarblekenvooreenejuiste kennis
hoort G.bienni& L.die één t0t2'/aNed.el van het aardmarnetismus.Hiermede verbond
hoog wordt en fraat
je bleekroode bloemen hj zjne nasporlngen omtrentde theorievan
draagt. Het zaad wordtin Aprilin cen vet- het eleptromagnetismus,daarhj doordrongen
ten grond gelegd, en de planten laat men w as van het groote gewigt van dit laatste
liefststaan op dezelfde plek.Intusschenbrengt voor de telegraphie. Met'W eber gafhj de
men zeOok we1overin potten,dievorstvrj )1Resaltate aus den Beobachtungen des m ag-

doorden winter worden gebragt,waarna zj netischen Vereins(1837- 1843,6d1n)''inhet
zich t0t een sieraad van de bloemtafelont- lichtmeteenrAtlasdesErdmagnetismus(1840,
w ikkelen.
3 dln)''.Voortsschreefhj:PAllgemeineLehrG auss tlfarlFriedrich),een dergrootste s:tze in Beziehung aut. d1e im verkehrten
wiskundigen, die ooit geleefd hebben,werd Verh:ltnisse des Quadrats der Entf
ernung
ge
boren te Brunswjklden 30stenApril1777, wirkenden Anziehungs-und Abstoszungskrâfte
en gaf reeds op de school ztllke doorslaande (18409)'9 - en nDioptrische Untersuchungen
bewjzen van een uitstekenden aanleg, dat (t843)''.Eindeljk schreefhtjnog:puntersuhertog KarlWïIAeJZ/
IFerdinand rtzozBrunswijk chungen iiber Gegenstsnde der höhern Ge0op zich nam ,Om voorzjnewetenschappeljke dssie (1845-1847,2 afdeelingenl''.Alzjne
opleiding te zorgen.Nadat hj te Göttingen geschritïen onderscheiden zich door eene 0ngestudeerd en zich te Brunswjk alsprivaat- gemeeneduideljkheidendooreenegeleideljke
docent gevestigd had,zag hj zich in 1807 behandeling der verschillende onderwerpen.
benoem d t0thoogleeraaren diredeurderstem Zjne briefwisseling met zjn vriend Del
tnmarewacht te Göttingen?in 1816 t0tHofraaden c/zdr is in 1860- 1862 door Peters in 4 deelen
in 1845 t0tgeheim Hûfraad.Hjoverleedden uitgegeven.O0k heeftmen zjne in tjdschrifz3sten Februarj 1855.Reeds in zjne docto- ten verstrooide Opstellen bjeengevoegd.
rale dissertatie (1799) legde htj eene onge- Gautam a,zie Roeddhaismqs'.
meenescherpzinnigheidaallden dag,daarhj
Gautier (Théophile),een Franschdichter
de vroegere pogingen, olu de hoofdstelling en kunstkenner,geboren te Tarbesden zlsten
der algebra te bewjzen,aan eenescherpee'
r'
l- Augustus1808,Ontvingaldaarzjneopleiding,
tiek onderwierp, e11 zelf een nieuw en ge- maar voleindigde zt
jne studiën teParjs.Hj
strenr bewjs dier stelling leverde.Eene in meende,dathj voorschilderin de wieg :e1849 ln hetW etensehappeljk Genootschap te legd w:s en bezocht hetatelier van Rionlt,

Göttingen gehoudene voorlezing bevat eene doch toen hj zjneeersteproeven 0# datgeOmwerking van dat sttlk en is vervolgens in bied zag mislukken,bepaaldehj zlch bj de
de Verhandelingen'' van datligchaam opge- dits
htktmst.Hj waseen jverig aanhangervan
nomen.GlansrjltOntwikkeldehjzjnekrach- Victor .fT'lwt) en van de Romaùtische school,

tenin der'
Disquisitionesarithmeticae(1801)''
, el1 deed in 1830 zjn eersten bnndelgedic.
hwaarin hj de hoogerearithlnetieametbelang- ten in het licht versehjnen, waarop hj de
rjke ontdekkingen verrjkte. Toen in den berjmde legende vallrAlbertus''lietvolqen.
aanvang der 19deeeuw eenige nieuwe plaue- Daarna leverde hj in de pFrance littéralre''
ten ontdekt w erden,vond Gauss nieuwe l1Ae- artikels over de Franscl
he dichters der 17de
thoden - vooraldie der kleinstequadrateneeuw ,die later onder den titelvan otzes gro-

om hareloogbanen tebt
lrekenen.Hj maakte tesques(1844,2d1n)''zjnverzameld.In 1832ze openbaar ln zjn boek rrheoria motus cor- 1834 washjmedewerkeraan derFiyaro''porum coelestium (1809)'', terwjl hj voorts
belangrjke diensten beweesaandewetcnschap
door zjne:rrheoria.colnbinationis observationum erroribus minimis obnoxia (1823)''.De
nieuw e sterrew acht te Göttingen werdin1817

onder zjne leiding voltooid,en op lastde1*
regéring zette hj in 1820 ()n laterde Deengche graadmetinq in llanllevervoort.Hierbj
deed hj de uitvlnding van den heliosttoop,
bepaalde niet
lwe regels voor d(,projet
stie der

de 1,Revue de Paris''5- en de pArtlste''t-

en eindeljk verbûnd hj zich in 1536 aan de
)!Presse''
,in welltblad hj gedurende 20Jaar
bcschotlwingen leverde over de kunsten over

het tooneel.In 1838 gafhj een zonderling

stuk, rlua comédiil de la mort''in hetlicht.

Oû1t schreer hj novelien en romans,zooals:
nLa jeunt! Francc (1833)'7,- pMademoiselle
deMaupin (1835,2dl14l-',waarmedehj zich
den tgegang afsloot t0t de Fransche AcadéOp de spheer gelegene punten der driehoelten mie,- rFortt
m iû (1838)*' - ,L: capitaine
op de platte kaa,
rt?en bediende zich tercom - Frae,
asse (1864)'',enz.Zjlzemetanderen bepensatie van de waarnemingstbuten s'an de
reeds vermelde methode der kleinste quadra

werkte drama's en vaudevilles vonden weinig

btjval.Daarentegenschreefhj den tekstvoor
ten. De naauwkeurigheid ztjnt'
r triangulatie beroemde balldxtten,zooalsrGiselle(18411'',Overtxofalleswatvroegrrop datgebied ver- 11La Péri(1842)''?- en rsatlollntala (1848)5'.
rigt was.Daarenboven vond hg ttjd :,001*na- Alzjnegedichten zt
jn?metuitzonderingvan
tuurkundigeonderzoekingen, vooralom trent nEmaux et camées (1852)'')in één deeluitYII.
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gegeven. Gautor heeft veelgereisd en zjne Eene verzam eling van zi
lne kunstgewrochontmoetingen in Spanje,hetOosten en Italië ten vindtm en in 15 folio-deelen op de biblioop eene ondexhotzdende wjze beschreven in theek te Parjs,en zj isnog geenszins v0lledig. De vaardigheid in het teekenen van
rTra l0smontes,,(1843)''t - rzigzags(1845)'
,'
,?

pconstantinople(1854)t
en rluestrésors d'
artde la Russie (1860)''.
In 1856 zelde hj tle ,presse''vaarwel,en
zag zich geplaatstbj den rMoniteur''
,waaxin
hj voor hetfeuilleton zorgdeen aangelegenheden van kunstbehandeldeyterwjlhjvoortging methetschrtjven van romans,novellen
enz.Hj onderscheidde zich dooreen pikanten,geestigen stjl en heeftin hetalgemeen
alsschrjveren dichterveelvoortreFeljksgeleverd.Hj overleedte Neuilly bj Paxjsden
-

alia (1852),rlt

-

dezen kunstenaar, zjne juiste opvatting,het
leven en de beweging van zjne schetsen en
hare ongemeene sierljkheid -.dat alles kan
niet genoeg W01*d0n geroem d. Daarenboven

was hj een uitstekend lithograaf.Daar hj
geruimen ttld zjne teekeningen in dagbladen
deed Opnemen,moest hj veelalonmiddelljlt
op steen werken,om ter behoorljker tjd
gereed te wezen, en daardoor werd hj de
scheppervan eenevlugge,breede,lossewjze
van Op steen teekenen.Daarin ligtdeoorzaak

Q3sten October 1872.

van het aanmerkeljk verschiltusschen zjne
G avarni,eigenljk k
bàl
péeeTc'
ylCkevalier, gesteendxukte bladen en de later daarnaax
een beroemd Fransch teekenaar, geboren tc vervaardige houtsneden in zjnenoeuvreschoiPa
js in 1808, ontleende, naar men m eentt sies (met een tekstvan Gawtier en anderen,
**r
ZPn naam aan een dorp in de Pyreneeënj' 1845,4dlnl'')waaraan onderden titelrperwaar hj een zjner eerste teekeningen ver- les etparures (1850)''n0g 2deelen zjn toevaardigde.Om in zjn onderhoudte voorzien, gevoegd. Tn 1849 deed hj eene reis naar
zag hj zich genoodzaakt, zich op dewerk- Engeland en bragt bj zjne terugkomsteen
tuigkunde t0e te leggen,doch nadathj des aantal teekeningen mede, die de ellende der
avonds zjne taak volbragt had'
, bezochthj lagere volksklasse te Londen voorstellen.Na
de teekenschool.Eersttoen hj 34 Jaaroud dien tjd heeft hj debeoefeningdrrteekenwas, vond hj gelegenheid om modeplaten te kunstbjna geheellaten varen en zlchjverig
teekenen, die hem weldra een goeden naam

bezig gehouden met de verbetering der lucht-

bezorgden.Hierdoorverschaftehtjzichdehulp- scheeraart. Hj overleed Op eene villa te
middelen, om de werktuigenfabriek te verla- Autetul den Q3sten November 1866.
ten en zich met de redadie van hetmodeGavazzi (Alessandro)!een jverig tegenJournaal Les qens du monde''te belasten. stander van het wereldljk gezay van den
Voorts vervaardlgdehj eenereeksvan steen- Paus en van de R.Katholieke hlérarchie in
drukplaten, die hj later in den rcharivari'' Italië,werd geboren teBologna in 1809,trad
voortzette.Zjneeersteschetsen waren hoofd- metzl
'
jn 16dejaarindeoxdederCleridreguzakeljk ontleend aan de vermaken en ver- lares van St.Barnabas en zag zich later beBtroojingen der Parjzenaars en droegen de noemd t0tprofessor in de welsprekendheid te
titels: rLes lorettes'' - pLes actrices'' Napels.W egens zjnevrjzinnigerigtingwerd
nLes eoulisses''' - nLes fashionables'')
hp in 1840 uit die betrekking verwjderd,
nLes artistes'', - ,yLes étudiantsde Paris'
'
,,, waarna hj een ondergeschiktgeesteljk ambt
-

-

es débardeurs ,- rLes balsmasqués ,
rtz
naval'',enz.Laterbewoog hjzich
pLe car

in een beter gezelschap, en leverde: rlues
enfants terribles''1- ptzes parents terribles'')
ourberies des fem mes'',- pLa polirLes f
tique desfemmes'' - plues marisvengés'' Les nuances du sentiment'' - Lesrêves''

in den Kerkeljken Staat moest waarnemen.
Na de verkiezing van Pills IX behoorde hj
tot de leiders der volksbew eging en hield

Onder anderen Op den zlsten Januarj 1848 in
de Sapienza te Rome eene 1Of- en lgkrede op
de Lombardjers,die elfdagen te voren bj

een volksoploop te Milaan waren gesneuveld.

desodété'' - plmpres- Met goedkeuring van den Pauswerd hj nu
sions de ménage''1 enz. A1 die reeksen von- veldpredikerbj een vrjkorps,datnaarL0mden Ongemeenen bjval. Gararni was geen bardjeoprukte.NadatRadetzkyMilaanheroverd
gewoon caricatuurteekenaar,maar bezateene had,voerde Gavazzidageljksop hetSt.Margroote mate van oorspronkeljkheid.Gedu- cusplein te Venetië ten aanhoore van duizenrende eene reeksvanjaren schilderde hj de den het woord en vulde er de schatkistmet
fjnste trekken '
van het Fransche karakter vrjwillige giften,die hj door zjne indrukmet bevallige geestigheid en onbetwistbare wekkendewelsyrekendhei
:wistteverkrjgen.
waarheid.Men ontdekt deze vooral in zjne Toen de Rom elnsche divisiehetbevelontving
schetsen, getiteld: ncomme on dine à Pa- om terug te trekken,vermaandehj debt
lrtis''1- DLes partageuses''?- en n0g meer gerste Florence,om de zaak dervrjheid te
-

titsJeux
pLespe

in de ppropos de Thomas Viveloque''en in handhaven.DeGroothertog gafbevelOm hem
de pLorettesvieillies''.Gararniwaseen kun- metgewelduitToscaneteverwjderen,waarna
stenaar, die ilz beelden schreef 0n OnS ixl hj de wjk nAm naar Genua.Toen echter
zjne teekeningen, a1s de vrucht van diep den 8sten Augustus1848 te Bologna een opennadenken, de geheele geschiedenis van het bare opstand tegen den Pauswasuitgebarsten1
r haf,
volksleven te Parjs deed kennen ën hiert
lof
)r zoodat mcn ()l- zelfs tlen nietlw bostuu'
vaak meer goeds w erkte dan een zedekun- ingesteld, werd Garazzi toruggeroepen, Om
dig betoog had t0t stand kunncn brengen., de rust in de Legatiën te herstellen,hetwelk

De indruk van zjne bladen wordtversterkt hem 0ok gelukte.In November werd hj te

door het bondig en wèlgekozen onderschrift. Vicenza door generaal ZvccAfin hechtenisge-
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nomen5men wilde hem teCorneto ineenevoor
geesteljkenbestemdegevangenisbrengen,maar
te Viterbo bevrjdde hem hetvolk.Toen de
PaustlitRomegevlugten zjneregeringdooleen Republikeinseh bt?sttlur vervangen was,
toen er voorts eene Constittlêrende Verga-

dering was zamengeroepen,werd hj in zjn
voormaligambtvankapellaan-generaalhersteld.
Terstond nam hj maatregelell tegen de op
handen zjnde belegering door de Franschen
en zorgde voor de doelmatige inrigting van
een militairhospitaal.Na den va'lvan Rom e

kreeg hjeen vrjgeleidevangeneraalO'
adinot,
waarnahj zich naar Engeland begafenhier)
maar vooral in Schotland en later in N00rdAmerika,predikte tegen hetgezag derR.Ka-

tholiekeKerk.In 1854 keerdehjnaarLonden
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die wjze eeno s0m van 1200 pond sterling.
Hj overleed den4denDecember1732enwerd
in de W estminster-abtdj bjgezet, waar de
hertog ran Q'
lfccvdl6rz.
t
yett
n gedenkteeken ter
zjllereerdeeâverrt
jzen.Zjnrpoeticalworks''
zjn in 1797 in 3,en in 1806 in 2 deelen in
het licht verschenen: en de beste uitgave
zjnerqFables''isdievan Owen (1856).
k%o
pltte Gay,geboren N icltaqlt de Lavalette,
eene Fransche sohrjfster, geboren te Parjs
den lstenJulj1776)ontvingeeneuitmuntende
opvoeding,trad in 1793 in hethuweljk met
een agentvan een ltassiersltantoor,maar liet
zich weldra van dezen scheiden,waarna zj
in 1799 een tweeden echt sloot met G% ,
deelhtlbber in eene bankierszaak.A1sschrjfster trad zj hd eerst0? in hetnlournalde

ris'' met eene verdedlging der rDelphine''
terug,waarhjoverringt0tdeProtestantsche Pa
Kerk en hettjdschrlftrGavazziFreeW ord'' van m adame de ,9taël, en wekte daardoor
.

redigeerde. In 1861 vergezeldehj Garlbqldi reeds de opmerkzaamheid Van het publiek.
op zjn togtnaarSiciliëen doorzjneonge- Op haarroman nluaurad'
Estell(1803,3 d1n)''
olgdennluêoniedeMontbreuse(1813,2dln)'',
meene welsprekendheid heefthj nietweinig v
bjgedrqgen tOtde bevrjding van Italië.
en rAnatole (1815,2 dln)''.Later schreef
G avlal, zie Krokodil.
zj,behalve een aantaltooneelstukken,eene
G avotte is de Fransche naam van een

reeks van rom ans zooals:nLe moqueuram ou-

vroljken,gracieusen dans,meestàlin de S/4 reux (1830)'',

nUn mariagesousl'Empire

maat uitgevoerd door êén paar, beurt voor (1832)'
')- ?Iuaphysioloqieduridicule(1833)'',
beurt.Zj was zeer in den smaak aan de - rsouvenlrsd,unevielllefemme(1834),,,
Hoven in de middeneeuwen.Tegenwoordig is KLa duchessedeChâteauroux(1834)'',- pLa

zj zoo goed a1s in onbruik.O0k komt zj comtesse d'Egmont (1836)'' - rMarie de
voor als een deel in 2/4 maat van sonaten Mancini(1840)'',- mE11én0re(1844- 1846)''in ouden stjl.
1
:AfarieLotlised'Or
léans(1842)''h- jluecomte
.
Gay.Onderdezen naam vermelden wj: deGl
liehe (1845)')enz. 00k haredochter
Iokn Gay, een Engelsch dichter.Hj werd Delyhine maakte zich a1s schrjfster bekend
geboren in 1688 te Barnstaglein Devonshire en trad in het huweljk met den bekenden
en trad met zjne eerste dlchtproeven op in dagbladsthrjverEmiledeGz
ircrdo.Toenlaatstde nRural sports (1711)'', die bekoorljke genoemde verbannen werdt trok O0k Sophie
schetsen van het landleven bevatten en hem

naar Brusselen overleed aldaarden3denMaart

de vriendschap van Pqebezorgden.In 1712 1852.
trad hj als secretaris ln dienst van deher- Gayangos (Pascual), een verdiensteljk
togin ran .v t?z/zlzoFz//z, en in 1714 vergezelde Spaansch geleerde, geboren il
z 1809,issedert
hj graafClarendon alsgezantschags-secretaris langen tjd hoogleeraar in het Arabisch te

naar Hannover.Vervolgens gafhi.l zjne kod- Madrid en 1id van onderseheidene buitenlanddige pTrivia or the art ofwalking the streets

of London (1712)':in hetlicht.Zjneparodie
der Idyllen van A mbros'ePhilipsinprrheshepherd's week'' is even geestlg als rtjk aan
getrouwe natuurtafereelen, die hj eehter opzetteljk zeerplatheeftvoorgesteld.O0kzjne
))Town eclogues''zjnparodieën.Zjnetooneelstukken p'
lqhe wife ofBath (1713)'') p'
W hat
d'
ye callit? (1714)'' en prhreehoursatter
marriage (1615)''vonden slechtsmatigenbjval,
maar eene verzameling van zjne gediehten
w erd in 1720 m etgroote ingenomenheid ontvangen.Zjn treurspelprhe captives(1724)'7
beviel vrj goedtdoch bezitop verre na niet
z00 groote waardealszjne yFables(1726)'',
die, ten behoevevan den jongen hertog ran
C'
umberl@nd geschreven, hem grooten roem
bezorgden.Deze klom nog aanmerkelijk door
zjne nBt
?ggar-s f
lpt
lra (1-727)7' wftlk0 (
J3 l
'
j
'
)aal

sche geleerde genootschappen.Zjn belangrjk
werk rHistoria de lOs reyes de Granada y
deseripeiondeGranada(1812)''bezorgdehem
grooten roem.Voorts leverde hj eene bewer-

king enEngelschevertalingvanhetuitgebreide
werk van Al-M aqgam'lover de Spaansch-Arabische letterkunde en geschiedenis,- alsm ede

eene van belangrjke noten en toevoegselen

voorziene Spaansche bewerking van de geschiedenisder Spaansche letterkundevan TQk-

nor.Ook bezol
-gde hj uitgaven van de rGran

conquista de Ultramar''
der ploibros de
caballeria''? - en der Escritones en prosa
anteriores al siglo XV,ï.

Laatstrenoemde 3

werken zjn opgenomen in denBlbliotecade
autoresEspanoles''.Van zjnelaatstegeschrifl
ten noomen wj rcartasdelcardinalCisneros
(18'67,
)''1 en rCartas y relacipnes 4
,e ller-

14:1l1.(/
-c?rti
.'
?
,s alenz1
x.
lt
'
-l1.-l1.fl()r t'ar3
i0s'I-t k'
.$
'.
.
z.8=0N
6-z;'
-(>
Uv--- ussac (
'-'
!'
c)I:.1
-s :'
J'os
qzlhlqxl'v',y ta
n ui#
,pachtertlen tll.lgëlrt?/el-d Nverd a1.
ï.n.
r.)k 1!t':l)fïf-?nit
pt
.a.
u
.
.2
.f
.e'
tst
van hetrepertûire s-l?,
rdsr
'k?tl'n(#n :s-.
'1124.:) v(.tr'î't/lg k'illl(.
t 'z/-'
ra'
llbtt'liztat'(lur-i?)'
1Fôks'
,.
t
-.
)('.iltundiee t'
pebodaarop,oP01ly''genaam d,m ogtw egensstaat- ren den b-den Decmuber 1778 te St.Iae
'onard
kundigetoespelingen nietten tooneele gebragt in hd departem ent Ilaute-vienne, w ertl in
worden, doch zjne vrienden lieten ditstuk 1808 hoogleeraar in de natuurkunde aan de
bj inteekening drukken en bezorgden hem op Sorbtmne en tevens in 1809 hûogleeraar in de
26*
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scheikunde aan de Polltechnische gchool te
Parjs,en bleefaan diemrigtingen werkzaam
t0tin 1832,toen hj hethoogleeraarsambtin
de scheikunde aanvaardde aan den Jardin des
Plantes.Sints 1830 washj bj herhaltng lid
van de KamerderAtkevaardigdenenin 1839
werd hj yair.Sedert1806 had hj zitting in
deAcadémlevanW etenschappen,enhjoverleed teParjsden 9denMei1850.Men ishem
vele ontdekkingen verschuldigd op hetgebied
der natuur- en scheikunde.Vooral heelthj
belangrjke proeven gedaan overdeuitzetting
der gassen en dampen door de warmte,
overhetsoorteljk gewigten de warmtecapa-

van Palaestina deelde.Zj isin 333vöörChr.

door Aleœander de Gropfe,in 315 door Antl#ozlMà., wiens zoon Demetri'as er in 312 door
Ptolemaeus verslagen werd,en in 96 doorden
M akkabeeër A leœaïtder J'
tzzdzltlevd veroverd en

verwoest, doch later op last van Pompe
jus
doorden stadhouderGabittiws- vermoedeljk
op eene andere plek - weder opgebouw d.In
65na Chr.werdzj dpordeoproerigeIsraëlieten ingenomen,terwjl later Constantl
jn de
Gvoote er een bisschopszetelstichtte.In 634
maakten de Arabieren onderaanvoering van
Amroe zich van haar meester.Deze stad was

voortsvan belangin den tjdderKruistogten.

citeit der gassen - overde m etalen deralka- Zj werd in 1100 door de Christenen,en in
liën',- over blaauwzuur,iodium ,chloorenz. 1152 en 1187 dool
' Saladl
jn veroverd.Vöôr
Vele proeven heetthj volbragtmet Thlnard haxe muren leden in 1239 de Kruisvaarders,
en in derRecherchesphysico-chimiques(1811, in 1244 dedrieridderorden eenebloedigeneder2 dlnl''bekend gemaakt.Zjne overige o11t- laag.In 1280 w erd er deEmir van Damascus
dekkingen zjn meestal medegedeeld in de (loorde Egyptenaren geslagen,en in 1516 de
nAnnales de chimie'') en in de pAnnales de MameloekendoordeTurken.In lTTlwerdGaza
chimie et de physique.,,die hj sedert1816 door den oproerigen Ali-Bey, en den zssten

met Arago uitgaf,- terwjl00k veleberig- Februarj 1799doordeFranschen ondergeneten in de scomptes rendus'' der Académie raalK lebet veroverd.

zjn opgenomen.T0t zjneafzonderljk uitge-

Gaza (Theodorus), een geleerde Griekj

Egypte.Zjligteenegeogr.mjlvandenoever
derzee,waarzich weleerdehaven Majoemas
(laterCûnstantia)bevond,digtbjdewoestjn,
op en om eene drkelvormige hoogte en omgeven door vruchtbare oljven-en oottgaarden,

KoningAlfons'
as,begafzich toen wedernaar
Rome,vervolgens naarFerrara,en eindeljk
naar(p
'alabrië,waarhj in 1478overleed.Niet

gevene geschritten behooren demetAleœander geboren in 1398,begat'zich a1svlugteling uit
tl
'
pa Hhmboldt opgestelde nMémoires snr l'ana- zjne qeboortestad Thessal
onica,toen deze in
lyse de l'air atmosphérique (1804)'', zjn 1430 ln handen der Turken gevallen was,
naar
I
t
al
i
ë
,
l
ee
rde
t
e
Mant
ua onder deleiding
nCours de physique(1827)'')uitgegeven door
Grosselinj - en zjne plueçons de chimie van Feltre de Italiaansc.he taal,vestigde zich
in 1440 als leeraar te Ferrara, en werd in
(1828,2 dlnl'',verzameld doorMarmet.
Gaza ot' Gltaze, in het Arabisch GAlzze, 1451metanderegeleerden doorpatlsNieola'
usF
isoeneOnversterkte stad en de zetelvan een naarRome gerocpen,waarcardinaalB essarion
pasja in het zuidwesten Van Syrië,- tevens hem in zjn gevolg opnam.Na '
sPausendood
de laatstestadaandenw egvanPalaestinan> r verkeerde hj te Napels aan het Hof van

alleen door ztjn onderwjs, maar o0k door

hetvertalen gan Grieksehegeschriften- vooral
die door cactushagen afgesloten en doûrpalm- van Arist6teles - in het Latjn, door het
boomen beschaduwd zjn.Zj isdevolkrjkste leveren eenerGriekschevertalingvansommige
stad van Palaestina en telt 16000 en volgens werken van Cieero,en vooraldoorhetuitgeven

anderen bjna het dubbel aantal inwoners, vaneeneGriekscbespraakkunst(1495enlater)
die uit Turken, Arabieren, Egyptenaren en heefthj jverig medegewerkt totde verspreiSyriërs,meeèendeelsMohammedanen,eneenige

ding van de kennis der Grieksche taal- en

honderden Christenen bestaan.- Er zjn ; letterkundgin hetW esten.
Gazanla Gaertn.isde naam van eenplanmoskeeën, meestal uit de overbljfselen van
voorm alige gebouwen - zooals de hoofdmos- tengesl
acht uit de familie der Zaâmyesteldkee methare prachtige zuilen uitdievan den bloemigen (Compositae).Hetonderscheldtzich
tempel der Christenen - opgetrokken.Men doorgestraaldebloemhoofdle:.een onbehaarden
heelt er voortseenigerjksgebouwen,huizen vrtlchtbodem, een napvormig omrindsel,dat
van gebakken steen, naauwe straten, maar uit2 of3 rjen aan den voetzaamgegroeide
ruime, wèlvoorziene bazars. Gaza is eene schubben bestaat,en eeneongevleugelde,w0llevendige,welvarende stad,en heeftalsm id- ligevruchtmeteene harig-stoppeligekuif.Het
delpunttusschen Syrië,Palaestina,Arabië en om vat halve heesttlrs,die meerendeels in het

Eqypte eene hoogstgunstigeligging.Deontwlkkeling der njverheid openbaart er zieh
voortsinzeepziederjt
m ,zjdeteelt,ooft-,wjn-,
ûljven- en tabaksbouw,enz.Toch heefthet
verkeer ter zee er geheel opgehouden. -

zuiden van Afrika groejen en waaronderzich
fraajesierplantenbevindentzooalsG.paronia
Ker.metgroote,vurlgoranjegelestraalbloemen,
welke aan den voet zwartgevlektzjn,G.splendensA.Br.metdcrgeljkestraalbloemen,
-

enïG. p eeiosa .& .
$d. met gele, aan den
Gaza was reeds tjdens de verovering van
Kanaân door de Israëlieten eene belangrjke voetzwart-gevlekte straalbloem en en klokvom
stad. Zj behoorde, even als Ascalon,Gath mige omwindsels.Zj behooren t0t de altjdenz., t0t de Philistjnsche steden,vervulde groene gew assen en vereischen eene warm te
in de geschiedenisvan Simson eenemerkwaar- van 3- 50C.In den zom er kan m en ze dus
dige r01, en vielten deelaan den stam van in de opene lucht plaatsen.

JudajwMrna zj t0tnu t0e in delotgevallen

Gazel, zie Antilope.

GEISTER- GEBED.

405

G easter,zie Aardster.
doorvingerbewegingen,hunnegedac'
hten mede
Gebangan,een (
lorp op Java in de resi- te deelen.
dentie Samarang, het reqentschap Kendalen
het district Selokaton, llgt ter hoogte van
ongeveer 250 Ned. el bpven de oppervlakte
der zee op een vulcaan van den Prahoe.Het

Gebed (Het)isin hetalgemeen eeneverlleëng van 'smenschenhartt0thetgoddeljke.
Zflodra de mensch genoeg ontwikkeld was!
om het bestaan te erkennen van een hooger

iB niet zgûzeer bekend geworden doorzjne W ezen,gevoeldehj zichdaarvanafhankcljk,
fraajeligging,a1sdooreencindenabgheidge- en de behoafte werd bj hem geborfln,om in
legene koudem inenllebron,wiergeneeskrach- de gunstrgke gemeenschap van dat W ezen
tig watf)rdoor Fresenins,M '
alder,M aier enz. veilig te wezen en zjne dankbaarheid te bescheikundig is onderzocht. Hetbevat (!hl()9<magnesium , chloorcalcium , chloorsodium ,
chloorpotassium , iodmagnesium , kiezelzuur
enz.,en het inwendig gebruik daarvan wordt
sterk aanbevolen tegen klierziekten.Dien ten

toonen voor de verleende bescherming. D it
k0n a'lleen geschieden door het gebed:

nameljk door het rigten van een eerbledig

woord vanverzoek envandank t0tdiehoogere,
onzigtbara Magt. Het gebed is derhalve zoo
gevolge zt
ln in 0nsland dephtsvan Gebangan- oud als des menschen beschaving.llet w erd
lptzf:r gevestigd.
'
6t'in eenzaamheid t$f'gemeenschappeljk verGebangpalm , zie Coryplta.
rigt. De Grieken en Romeinen rigtten hunne
Gebaren noelntmen alleuitwendigebewe- gebeden t0talhunne goden en hievendaarbj
gingen van 'smenschen ligchaam.E en Onder- de handen omhong,- de Christenen zjn gedeel daarvan vorm en de mim en ofgelaatsver- woon bj lletgebed de handen tevouwen of
andcringen: welke als tolken van inwendig ()ok om tevens dflor eene geknielde hnuding
gevoel m geten dienen. M aakt m en van etm getuigeniste geven van onderworpt
lnheid.Bj
en ander gebrt
lik?om zjne denkbeelden en de Israëlieten w ordt h0t vebed opgezonden
gewaarwordingen uit te drukken,dan bezigt t0t den éénen luagtigen Jehora, - bj de
men df!gebarontaal.Deze te hulp te roepen, Christenent0tden grooten enwjzenSchepper

om zich duideltlk te maken ()f om aan de en Bestuurderderdingen,tptdenliefderjken
taal kracht bj te zetten, is eigen aan de Vader der menschen. W èl heeft men in de
menscbeliike natutlr,en men zou de gebaren R.en G.Katholieke Kerk de aanroeping van

eene algemeene taal kunnen noemen.Hetvalt de Engelen, van M aria en van de Heiligen,

0nstrouwensnietmoejeljk,om onzevreugd maar die aanroeping wordtweldegeljk van
en onze droefheidt0nsmedeljden en onzelz de aanbidding onderscheiden.
toorn,onze liefde en Onzen afkeer,OnzeverOpmerkeljk is llet,datvan oudsen zelfs
rassing en onze verlegenheid dpor uitwendige ook nog inonzen tjdalgemeenhetdel
zkbeeld
teekenen te kennen te geven.op hetgelaat heerseht dergebedsverhooring:nameljk,dat
lezen wj dewerking van een onaangenamen de hoogere Magt, door het gebed bewogen,
reuk,van een walgingwekkenden smaak,van iets zou doen,wat ztjanders (z00 het gebed
een krjs'
thend ge'
luid enz. Hoeveel kunnen niet gescllied was) z0u hebben nagelaten.Dat
wj voorts niet te kennen geven met onze denkbeeld vindtmellvooralbj de Heidenen,
handen. Daarmede kunnen wij beloven en diedotll
-alletjdenheendegunstdergodendoor
atkjzen,hetwelkom en hetafscheid toeroe- oFeranden zochten te verwerven? - en het
pen, xouw , vrees, schaamte en twjfel aan was evenzeer eigen aan de oude Tsraëlieten.
den dag leggen,onderwtjzen,bevelentOpwek- lmmersJehova werd bestthouwd als een 00sken, klagen, vel'
nordeelen, vrtlspreken? ver- tersch monarch, die zich biJ zi
jn wereldbeachten7 uitdagen? vletjen, spotten enz. Hoe stuux door de luimen van iletoogenblik en
duideljlk spreekt vaak eene kleine beweging daarbj vool'
aldoûrde gedragingen der menvan het hoofd, eene schollderophaling.Geen scthen liet leiden. Kwam en deze door goflde-

wpnderalzoo,datztj,dieelkanderstaalniet looshoid tegen hem in opstand,dan deed hj
verstaan,toch zonderm oeitekunnenaanduiden zjne snerpende tuchtroede f
)p hen nederdawatzt
J gevoelen en verlangpn Dagebarentaal 1en, gaven zj echter bljken van beterheeft vool-a'
l eene groote m ate van ontwikke- schap,dan sehonk htjuitkomstin nood,voorling bereikt bjJ de bewoners d0r zllideljlte spoed en welvaart.D ie gedachte,w elke ons
landen van Etlrotla.Gepastheid van gebaren uit het Oude Testament tegenademt, heeft,
eischt m en van leder, die in het Openbaar hoe oûk in strjd metde evangelieleeren met
spreekt,en w ie zich daarvalzinblik engelaat, eene verlichte kennis vau het Opperwezen,
in houding en handbeweging Op eene Juiste de geheale Christeljke maatschappj doortrokwjze weet te bedienen, kan daardoor veel ken. Daarom is voor velen het gebed n0g
kracht bjzetten aan zjne rede.Tnzonderheid altjd een middelOm tjdeljkevoorregtenvan
is het gebarenspel in zjn geheelen Omvang G0d te verzoeken,w aarvan men anders welvan het grootste gewirtvoor allen,dieop ligtverstoken zoubljven.Zelfsin onzentjd
hettooneeleene krachtlge uitdrukking willen

doen oorlogvoerende vorsten wel eens hllnne

geven aan hartstogteljke gewaarwordingen. onderdanen naarde kerkenstroom en,teneinde
H et is daarom van ouds een Onderwm'p van om dezegepraaltebidden,enzjdankenG0d

studie voor hen,die zich op de tooneelkunst na hetbehalen van eenebloedigeoverwinning.
Voor andere Christenen ishet gebed niets
toeleggen.Eindeltlk maakthetgebarenspelde
grpndslag uitvan hetonderwtjsderdoofbtom- anders dan eene verhoogde gem eenr hapsoefemen. D eze leeren op de instituttln de kunst, ning met hetOpperwezen.Zj gevoelen zich
om elkander door uitwendigeteekenen,vooral kinderen Gods en hebben behoefte om zich
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met harten mond te wenden tot hun hemel- verheFen zjn doordkepe klovenvan verschilschen Vader,- nietom ietste vragen,want lenderigtingengescheiden,- bj de laatsten
de Vader weetbeterwatzjnekinderen nO0- is het grondvlak langw erpig,en daarop verdig hebben dan de kinderen zelve, maar f)m rjzen ée'ne of meer bergreeksen)welke in
in de gemeenschap des Vaders gelouterd te het laatste geval doorlengtedalen gescheiden
worden,geoefend in ljdzaamheid,versterkt en hier en daar van dwarsdalen doorsneden

in den strjdtegen dezonde,verhoogdinv01- ofonderlingdtlo1
'dwarsketensverbondenzjn.
komenheid.Op die wjze is het gebed een A kelroudi
gebergketenszjn dePyreneeën en
krachtig middelt0tbevordering van hetChris- de meeste andere gebergtenvan hetSpaansche

teljk geloofenleven,terwjldaalbjhetvraag- schiereiland,deApennjnen,hetReuzengebergte,
stuk der gebedsverhooring geheelen alonaan-

geroerd bljft.
Gebeh is de naam van een eiland in de
straatvan Dsjilolo.Hetligtonderdenevenaar
tusschen de eilanden Dsjilolo en W ageoey
en heeft bj eene breedte van één uur eene
lengte Van 71
/2 uren gaans.De beheerscher
vanGebeh wasvoorheen onafhankeli
jk doch
later onderworpen aan den Sultan van Tidore.
Bj dit eiland behooren de 9Ajoe-eilanden,

h
etThiiringerwaldenz.,terwjldeEurogésche
Alpen,hetHimalaya-gebergte, de Cordllléras
enz.t0tdegebergten m eterenwndkqeF
OJ:A).
:,0n onder anderen het Harzgebergte t0t de
beryroepenbehooren.Bjdebergketensonderscheldt men meridiaanketens, die Van het
noorden naar het zuiden, en parallelketens, die Van het oosten naar het westen

voortschrjden.De eersten vindt men vooral
in Amerika,- de laatsten in Azië,terwjl

benevenseenigeandere.Men vindtervarkens, de bergketens in Europa meerendeels eene
buideldieren, kroltodillen, duiven, snippen, diagonale rigting volgen.Hetvereenigingspunt
papegaajen enz. De bodem is er Over het van verschillende bergketensdraagtden naam

geheelnietzeervruchtbaar,doeh levertrijst, van beryknoop. Zjwaarts zich uitstrekkende

kokosnoten,bananen,yams en sago.Deheu- takken van de hoofdketen noemtmen uitloovels, die zich niet hooger verheFen dan t0t F6f'.
9. Het middelste gedeelte van eene bergQ00 Ned.el,ztjn ermet een overvloed van groep heetmen dekern.Den naam van Alpenboomen begroeid, en men heeft er uitmun- yebergte geeft men aan zoodanige gebergten,
tend drinkwater,zoodat Engelse,heen Ameri- die zich met steile wanden hoog verhefen,
kaansche walvischvaarders er gedurig aanleg- en van diepe kloven doorsneden zjn.Afen
gen, om zich daarvan te voorzien.De bewo- spreekt o0k we1 van hoofdyeberyte en bî
jgeners zjn Papoea'
s en Tidorézen,van welke bergten,en onder deze laatsten verstaatm en
sommigen t0t den Islam w erden bekeerd,ter- zoodanige, die slechts a1s takken of door
wjldeoverigen in hetHeidendom blevenv0l- hunnenabjheid t0thethoofdgebergte behooharden.Zj houden zich hoofdzakeljk bezig ren. Men heett voorts bergketens, die over
methet visschen van tripang en pareloesters. eene kooyvlakte voortschrjden en deze in 2
Gebel, een Nederlandsch dichter,geboren of meer hoogvlakten verdeelen, - en ook
te Scheveningen den 2den April 1793, was randyebergten, die den zoom van eene hoogsmid,reeder, lid van de Plaatseljke School- vlakte vorm en. Zulke randgebergten hebben
comm issie en vandengem eenteraad te 'sHage, naarde zjde derhoogvlakteeeneveelkortere
en tevenslid van onderscheidene geleerdegy- helling,dan naar de andere zjde.Bj db menootschappen.Hj leverde verzen in verschll- ridiaangebergten is doorgaans de westeljke,
lende Jaarboekles en gaf daarenboven uit: bj de parallelgebergten de zuideljkehelling
De vischpink in den storm (1826)'',- rra- de steilste. M et betrekking tot hunne hoogte
fereeleener ontvlugting van drie Schevening- verdeelt men de gebergten in lagegebergten,

sche visschers met een bootle uit Engeland middel
yeberyten en hooyyeberyten naargelangzj
naarHolland in Januarj 1781(1831,2dedruk eene gem iddelde hoogte hebben van 1- 600,
1832)''- rAda(1841)''
,- rHuldeaandekun- van 600- 1200 en van 1200 en meer Ned.el.
stenaars'',- pDen 3osten November 1843'')-

Liggen de toppen van een hooggebergte boven

Loftcantate bj deinwjding van hetOrgel de sneeuwljn, dan geeft men daaraan den
te Scheveningen, 14 September 1847'' - naam van sne- wgebegkqte.D e hoogste top van
nD ichtregelen uitgesproken 1za de aanspraak een gebergteiszjneulminatiepunt.Dehoogste
van den Burgelueester mr.G. L. H.Hooft, toppen onzeraardebehoorentothetHimalayater gelegenheid van deinwjding dernieuwe gebergte. De ljn, welke de toppen eener

vergaderzaalvan dengemeenterudvan 'sGra- bergketen verbindt, noemt m en den bergrug
venhage 3 Januarj 1854''.Hj overleed den ofbengkam.Zulk een ltam iseene waterschei-

17den Februarj 1859.
ding, wanneer hj de yrens vormt van het
Gebergte (Een)noemtmenin deaardrjks- stroomgebied van 2 rivleren. Inbuigingen in
kunde eene groep of reeks van bergen,die dien kam zjn zadels ofbelypassen,nameljk
eene hoogte hebben van althans 300 Ned.e1. wanneerzj t0tovergang dienen.Zulke bergVormen die bergen door het verband hunner passen zjn vaak alleen geschikt voorvoetdalen of'door de eenvormigheid van gedaante
of van gesteente een afgesloten geheel,dan
geeft men daaraan den naam van geberytestel:eI.N aar de gedaante van het grondvlak 011,

gangers en muildieren.De gemiddelde kam hoogte der hoogste bergen van Europa,Amerika en Azië is 2400, 3700 en 4900 Ned.el,

de eersten is het grondvlak ongeveer even
lang a1s breetl?en de bergen,die zich daarop

15 en 20. Voorts heeft m en opgemerlkt,dat
tlt3 kamhflogte doorgaansz ongeveer de helft

zoodatde onderlinge verhouding dier cjfers
derscheidt men beryyroepen en beryketens.Bj ongeveer dezelfde is als van de getallen 10,
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bedraagt der hoogte van het culminatiepunt. men tezamen de oorzaken,waarom eenzeker
Geljk t
ie gebergten zeerverschillend zjn, deel van de oppervlakte deraarde eenenStaat
zoohebben zj ook eenvt
arsehillendeninvloed vormt?en waarom zekereduizendof-millioenallen van bewoners eenerlei bestuursvorm
0? de nabjgelegenelanden.Nietalle bestaan t
u1t dezeltde gesteenten ot' hebben dezelfde hebben aangenomen, zich vereenigend t0t
gedaante.Sommige zjn metbosch begroeid, eene politieke eenheid. W aar die oorzaken
andere bestaan uitnaakterotsen.Eenenander vltj haren invloed hebben doen gevoelen,dââr
heeft een belangrjken invloed op den water- 'kan men zeggen,dat de Staatberust op het
rjkdom van een gebergte,en van dezen is beginselvan nationaliteit.
veelalwederdevruchtbaarheidderaanzjnvoet De behoeften,die tot hetontstaan van den
zich uitbxeidende bouw-en weilanden afhan- Staathebben zamengewerkt,handhavenvoort-

keljk.In denschootdergebergtenviudtmen durend zjn bestaan.Onderscheidenegebeurte-

edele en onedele metalen,edelgesteenten enz. nissen in de geschiedenis ktlnnen van invloed
Zj vormen voorts de grenzen der waterge- zi
jn 0P de hoegrootheid van hetstaatsgebied,
westen,de bronnen der stroomeu,ja,zelfs Z00 zelfs, dat de eenheid er van nietdoor
de scheidsmuren van volkeren en klimaten. den band der nationaliteit Tvordt bewaard,
Toch zjn zj gestadig blootyesteld aan den saaar dater deelenbjeenrevoegd worden,die
knagenden tand der verwémng, die hunne noch doornatuurljkeligglng,noch dooreenhoogte vermindert doorde gesteenten te ont- heidm n behoeften bj elkanderbehooren,of
binden en aan de waterstroomen prjste ge- vaneengescheurd, wat door verw antschap in
ven, die ze wegslepen naar den Oceaan.De behûeften en door de geschiedenis t0t een
verwéring zal niet rusten voordat zj alle geheel was te zam en gegroeid. Het gebied
hoogten des aardbodem s t0t vulling van de van den Nederlandschen Staatwordtverdeeld
diepten der zee gebruikt heeft.
in tweegrootedeelen:hetRjk in,en b'
Atevt
G ebhard ,keurvorsten aartsbisschop van Europa.H et laatste w ordt gevormd dot)r de
Keulen, gesproten uit het grafeljk huisvan koloniën en bezittingen.In Europa ishetgetzl#lvr.t/, w erd geboren den bied gevormd door het verbond,dat de llood
Trueltses von 'lfr'
lodenNovember1547engenof)teenedegeljke onze voorvaders tegen de dwingelandj van
gûdgeleerde opleiding aan verschillende hoo- Spanje deed sluiten;(
1oor de overwinningen
rederik .ffez/f/zr'sk is het uitgescholen.Reeds in 1562 werd hj domheer vall M anrits en I'
te Augsburg, in 1567 te Straatsburg,en in gebreid. De vrede van Mtznster in 1648 heeft
1570 te Keulen, voorts in 1574 deken te hetbevestigd.In 1814 is hetdoor vredestracStraatsburg,in 1576 domproostte Augsburg, taten naderbepaald.Do0r devereeniging met

en in 1577 aartsbisschop te Keulen.Zjne
vtjanden maakten hem verdaclltalsOverhellende t0t hetProtestantismus,en o0k zjne
toegenegenheidjegensdeschoonegravinAynes
rokzM anqfeld bragthem in eenslechten reuk.

België aanzienljk uitgebreid, is het thans,
sints 1839,weêr hoofdzakeltjk t0thetoude
grolzdgebied der Vereenigde Nederlanden be-

perktjterwjlde grenzen doortractaten met
de naburige mogendheden uaauwkeurig zjn
Na veel onaangenaamheden methet kapittel, aangewezen.Hetgebied van hetrjk inEt
lropa
nam hj hetbesluit,Om totdeProtestantsche is verdeeld in provinciën en gem eenten,die
Kerk overte gaan,en hj trad daarnaiu het alleen door eene w et verettnîgd en gesplitst
huwelp
''k met Agues (15824. Nu zflehtht
j de kunllen wordell. De grenzen van den Staat,
Hervorming in zl-ne landen in te voereu en van de provincriën en de gem etmten ktlnnen
wilde deze als een wpreldli
jk keurvûrsteudom eveneens sleehts flc'or eene wet verantlerd
behouden, doch hj werd afgezet,omdathet w orden. Verdragen , met w iet en wallneer
kapittel zjne verwp
--t
lering verlangde.AVéI ook, geslotett, welke afstand of rtliling Sran
haudhaalie hi
-, door eenige Protestantsehe eenig grondgebied van het Rjk in Eurlpa
.l
vorsten ondersteund,nOg eenigen tjd zjn ge- Of in andere w erelddeelen illhoudell,w flrden
zag tegenover zl-n reeds benoemden opvolger, door den Koning nietbekrachtigd,dan nadat

aartsbisschop Ernst van W :CJ
''eren)m aar nadat de Staten-Generaaldie bepaling ofverandering
Bonn, zl-ne laatste vesting, bezweken was, hebben goedgekeurd.In dievoorschriftenonzer
nam ht
l- de wtjk naar de N
'ederlandiàn;waar grondwet ligt een waarbûrg vof)r het vûortdtlrend behoud van deeellheid van hetgebied
hj den zlsten Mei 1601 ovorleed.
Gebied tllet), staatsgebied ()t
'territf
lir) van onzen Staat.T0thetgebiedvandenStaat
beteekent in volken-(
3llstaatsregteljken zin behport niet alleen het lalld, m aar ()ok het
de uitgostrelktheid gronds, w aarop de staats- w atel-;de rivieren,de meren,dtèzeebllezem s,
overheid met uitsluiting van itxler ander de de zeegaten,enz.:voorzoover de Staatdiein
souvereiniteitsregten kaluitoefbllchn.De Staat, volkenregteljken zill bezit, f
?n llj datbezit
a1s eenheld beschouwd, bezit dat gebied in des ntlods met geweld tegell anderen kan
handl
l
aven
t
)
1
1
vel
'
dp
f
l
i
gel
l
.
Zood
anig bflzitvan
eigel3dûll.De rogëlsvoorbetverkri
jgen,llet
behoud en het verlies van dien (ligendom de opene zee is onlllogelt
jk:daarom behoort
wûrden doorhet volktzllregtg'egeven.De hoe- zj 00k niet t0t hetgebiedvan eenig vollt.
grootheid en het wezen van hetgrondgebied maar strflkt hetstaatsgebied in zec zicll nict
zi
6jtz vot
lr den Staatgtà
ene toevalligt!omstan- verdor uit,dan de afstand,ditameteeltkanon,,nlltlergttsclliltttlt-l:1llg.Jlegttli
d1-4-11.(.,t1f?n -.-a,.
-j
k- stshdltvalldcn wa! llastli4ken kan w orden.De
llcxid i'
n totlstnlld el1in'beho#ztttt'
lëvttn(11,
'.11g-rtllltl, grellssltheidillg op riviertpllf.
)11a1l(l()1-0 hvatklrkxu,
de gel-ijk-ltlid ill
.aard, at
ulleg, ai
'
staull
nillg, flif? tussts
hen na,
burige statell zju golegell,
taal) zedt-n en gewnonten van (Aen volk vor- urordt d()()r int,
er11a,tiû11alth tractateu geregeld.
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Het gebied van eenen Staat is een yesloten deren. Z00 spreekt saen van hetregtsgebied
gebied, territori'um cltwdf- , wanneer de 0p- Van eenen regt
er,van het qebied van een
pervlakte een afkerondgeheeluitmaakt;open burgemeestex, van een militalr district, van
heet men het, wanneer de deelen verspreid een kiesdistrict,en zoo verder.
liggen en door vreem d gebied van elkander
Gebindt,zie Dak.
gescheiden Nvorden. Vi
jandeli
jk gebied ishet Gebod beteekentin het algemeen,zoowel
gebied van eenen Staat,waartegenint#dvan in de moraal als in regten, een voorschrift
oorlog,volgens de regelen vanhetvolkenregt, Of bevel, dat voor hem , die het ontvangt,
alle daden van vjandeljkheid,doorhet00r- verbindendekxachtheeft.In de staathuishoudlogsregt gewettigd? geoorloofd zjn.Neutraal kunde is een zeker stelselbekend onder den
gebied is dat gebled, waarop geene daden naam van het stelsel van rerbod en gebod,
van vjandeljkheidtegen,ofzelfsnietvanbe- datten doel heeft,om doorkunstmatigemidgunstiging van eene der oorlogvoerende par- delen de binnenlandsche njverheidtebeschertjen plaats mogen vinden.Hetinternationaal men en aldustothoogeren bloeite brengen.
gebied wordtnietalleen doordegrenstractaten Hetis een derradicaalste en meestregtstreekbepaald, maar strekt zich o0k uit t0t Onze sche m iddelen,waardoor de voorstanders van
schepen Onder de nationale vlag. In de uit- van hetbeschermend stelsel,deproteetionhten,
spraak:sehip i.:territoir,ligthetvolkenregte- beproefd hebben om hun doelte bereiken;uit

ljk beginsel,dateen schip in volle zeebljft de toepassing er van bljktdan o0k het dnibehooren tot hetterritoir,t0t welks nationa- deljkst,h0e onregtvaardig,ongerjmd en onliteithet schip behoort.Verscheidene bepalin- bestaanbaar dat protectionistisch stelsel is.
gen van ons positiefregt, in burgerljkeen onder het stelselvan verbod,eene daad van
strafzaken,berusten op datbeginsel.W anneer onverholen dwang,verbiedt men den gebruihet schip zich bevindt in de lmvens Ofde ker heel eenvoudig: om naar eigen keus te
territoriale wateren van eene andere mogend- verbruiken wat hj het meest geBchikt t0t
heid, behoort men te onderscheiden tusschen vervulling van zjne behoeften acht;ofmen
een oorlogschip en eenkoopvaarder.Heteerste verbiedthem,om zich de noodige zakendââr

bljftgeheelt0thetgrondgebiedvandenStaat, aanteBchaFen,waarhj ze hetbestbekomen
welks vlag het voert,behooren;omtxent een

kan; Of ook men belet de uitoefening Van

koopvaardjschip zjn de leer der schrjvers éénen tak van njverheid,teneindeeenander
en de practjk bj de verschillendenatiënhet in de gelegenheid te stellen om ruimervoornog nieteens.Meerenmeerevenwelkrjgtbj deelte behalen.Z00 wasin Engeland t0t1778

debeschaafde natiën,althansvoorhetstrafregt, deiuvoeren daarmede 'tgebruik van vreemde
de leer de overhand, dat het schip in de wollen enzjdenwarenvolstrektverboden,z00territoriale w ateren onderworpen is aan de mede van fluw eel, tulle, kanten, hoeden,
wetten vanhetgebied,waarhetzichtjdeljk kleederen,lederwerk,schoenen,handschoenen
ophoudt.Hetzoogenaamde onrrj;eterritoirof en van vele zaken meer.In 1720 verbood het
gebied is eene strooltgronds langs de geheele parlement den Londenschen zjdewevers, kagrensvaneenrjksgebied,aandelandzjdeter toenen goederen te kleuren en te drukken,
breedte van een uur,aandezeezjdeterbreedte omdat het gebrtlik van zjde door dat van
vaneenhalfuurgaans,diein 0nslandkrachtens katoen hoe langerh0em eerverdrongen w erd.
de Algemeene wetvoor de heëng der regten T0t 1856 WaS hier te lande in het belang

van in-,uit-,en doorvoercn van de accjnsen van deyroote 'l
iq
st
vc/
zerf/het kaken van kl
tstvan 26 Augustus 1822,Stbl.No.38,van het en panltariny verbpden, en nu nog mag de
vrjbinnenlandschverkeerwordtafkezonderdt bevolking van Nedcrlandsch Avest-lndië geen
ten einde den sluikhandel te bemoejeljken. zoutvandaar invoeren in hetnloederland.ZeldH et is op zware stralen verboden op dit af- Zalnor is het regtstreeksch gebod dat den
gezonderd terrein magazjnen en nedcrlagen gebruiker dw ingt, uitsltlitend ot. bj!voorkeur
van goederen te hebben of aan te leggen; zekereaangewezen voortbrengselen der ljverdââ,
x mag geenerlei fabriek ofmolen worden heid tot vervulling zjner behoeften aan te
opgerigt,tenzjmet'sKoningsuitt
lrukkeljke wenden, zeker 0ok al, omdat zulks het

toestemming; dââr zjn de ambtenaren der
schatkist bevoegd, elk uur van den dag a'lle
huizen en panden te dooxzoeken,waar zj
de aanwezigheid van verboden magazjnen ot
nederlagen overmoeden''. Belangrtj
ke uitzon-

sterkstaandruischttegen dennatuurljkenvrgheidszin.Tjdcn van buitensporig patrictism e
leveren er intusschen voorbeelden van. Z00
beproefde m en in 1749 en 1753 in Holland,
om de ingezetenen te verpligten - den am b-

deringen 0y deze strenyeregelszjn toegela- tenaren werd het bepaald çeboden - , om
ten; toch ls de nakomlng der voorschriften alleen binnenlands vervaardlgde wollen en

hoogst nadeelig V00r de Ontwikkeling der zjden stoFen te dragen.Een Kdninkljk Bewelvaart Op dat gebied, en vormtzj aldus sluit van 1820 herhaalde de proef in den

eene sterke schaduwzjdevan de heëng van vorm van eene gemoedeljke,vaderljke aandie soort van belastingen.Afdoend t0tgeheele maning.Sints lang in onbruik geraakt,ishet
fnuiking van den sluikhandel zjn die maat- bj Besluit van 20 Julj 1862 No.138 veranregelen ook niet.- Hetgebied van den Staat derd in eene regeling van de certifcaten van
wordt verder op onderscheidene wjzen ver- oorsprong voor w ollen m anufacturen. R uwe

deeld, naarmate de inrigting van hetbestuur willekeur slechtskan zulkegeboden in 'tleven
en de meest doelmatige uitoefening van de roepen, maar niet eens handhaven.Men verregten en pligten door de burgers zulks vor- haalt,dat de ex-Keizer van Haïti,Fx dfis I,
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zjne onderdanen gebood,om dageljkszekere
hoeveelheid tasa,sterkendrank,tegebruiken,
ten eindeaan de Keizerljke stokerjen eene
gevestigde nering te verschaflbn.
Geboorte (De) is bj de zoogdieren de
werkillg, waardoor de vruchthet moederligchaam verlaat, ot
'ook dat verlaten zelf.Zj
heetl plaats zoodra,de vrucht t0t voldoende
ontwikkeling gekomen is.Dat tt
jdgerk isblJ
verschillende zoogdieren zeerverschlllend.H et
bedraagtbj den mensch 40 weken na den
aanvang del. zwangerschap. De voleindiging
daarvan wordt aangekondigd door pjnljke
xamentrekkingen van de baarmoeder, w ellle
den naam vanweeën dragen.Bj dellogingen
der baarmoederom devruchtdool*het bekken
heen naar buiten tedrtiven,barstendevliezen,
w elke de vnlcht om geven, waarna in den
regel het lloofd het eerstmet eene draajende

spreekt van taal
yebruik, nameljk van eene
wjze van uitdrtlkking,aan deze0fgenetaal
eigen.O0k noemtmen rebruiken zekerehandelingen(ritus,ceremonlae),diemen vanouds
handbaaft. Men heet'
t (,1* vooral in de Kerk,
aan het l;ofen in vele maatschappeljke vereenigingen.
G ecko (Ascalabotes O'
?
zr.,Gecko Hol
ttt.,
Lomatodactylus r.d.Ilber.lis de naam van

De geboorteisduseenphysiologisch verloop,
dat in het naauw ste verband staatm et den
aard en de bestem ming der vrouw . Is deze
regelmatig gebouwd, gezond en kalln? dan
kan men de geboorte beschouwen als eene

D oorgaans hebben deze dieren eene bladach-

een dierengeslacht?hetwelk t0t de fàmilie der
Hagedisachtige Kruipende dieren behoort.Het
onderscheidt zich door een grooten, platten
kop m et llitpuilende oogen? schilden op de
kaakranden,een voor'toverlge m et schubben

gedekt,neêrgedrnktljf,metkleineschubben
en vaak met verspreide knobbeltjes bezet,op

den rug kleinere, op den buik en de pooten
grootereschubben,eene dikke,vleezige tong,
geenetanden in hetgehemelte,(?n velekleine,

beweging w ordt uitgedreven,waarop dan de scherpe tanden in de kaken. De oogen zjn
romp, de beenen en eindeljk de moederkoek bedekt met een enkel,dporsclltjnend Ooglid,
volgen.
waarachter de Oogbolzichvrj bewegen kan.

tige,van Ondergeplooideen meteen sljme-

<igvochtbedekteuitbreidingaanhunnevingers,

en de nagels kunnen bj de soorten,dieze

dragen,terugqetrokken worden.

Hun naam Is ontleend aan het geluid,hetaioopt en daarna aan de moeder een onwaar- welk zj des naehts doen llooren.Men heeft
deerbaar genot Oplevert.Doen zich daarbj in de kcerkringslanden vele soorten van dit
hindernissen op,dan weet de ervaren verlos- geslacht. Sommige houden hun verbljfin de
kundige deze doorgaans Op eene kunstmatige woningen en onderecheiden zich door hare
vaardigheidt om
wjze uit den
w eg te ruim en.
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Eene geboorte
tusschendez8ste
l)eGecko.
on 36ste week
zoodanigebegripis eene vervroegde,en alsdan bestaat demo- pen , di
bet
hoo
ge
oep me
dez
telf
dere
1kki
jn,ngdustot
naae
sen
telk
and
er
geljkheid, om hetkind in hetleven te hou- begrip
den. Het is onzeker of er voorbeelden van staan. Z00 zjn ten opzigte van het begrip
zjn, dat de zwangerschap langer dan 40 dier de zoogdieren,vogels,visschen en inseeweken geduurd heeft.
ten gecoördineerde begrippen. Vestigen wj
Gebruik (Ilet)ishetbehoorljkbezigenvan het Oog op het begrip mensolt,dan zjn man
de eene ofanderezaak,en hetverkeerd bezi- en vrouw , kinderen,volwassenenen grjsgen daarvan noemtmen minbrlik.Voortsheeft aards,- Negers, Mongolen,Malejer:enz.,
gebruik 0ok de beteekenis van yeuwonte.M en evenzoo vele groepen van gecoördineerde be-
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pippen,afhankeljk van dedenkbeelden,ge- groote m assa's steenen en aseh uitgeworpen.
slacht,ouderdom en ras.
Aan denoordwestzjdevanden grootenkrater
G edachte (Eene) isin deruimstebetee- rjzen kokende water-en zwaveldampen met
kenis iedere inwendig gevormde voorstelling, grootgrraasomhoog.
doch in meer beperkten zin eene vrucht van
G edegen noemt men in den bergbouw en
het verstand, inzoover hiertoe het denkver- in de delfstofkunde demetalen,wanneerzj
mogen behoort. Hierdoor worden de door de in de natuur in zuiveren toestand voôrkomen,
zintuigen ontvangene en overgebragte indruk- om ze te onderscheiden van zoodanige,die
ken t0t begrippen en denkbeelden gevormd, men in ertsen en metandere zelfstandigheden
waaruit,bj wjzevan vergeljl
ting en gevolg- verbonden aantreft.
trekking,oordeelen en besluiten worden afgeGedenkpanningenoîmedailleszjnmuntleid. Ieder begrip, oordeel en besluitis dus vormige,dus doorgaans ronde stukken metaal
op zjne beurt weder eene gedachte.In de met afbeeldingen van personen,gebouwen of
wjsbegeerteworden degedachten,dezuivere, gebetlrtenissen!m et zinnebeeldige tafereelenof
van gevoel en verbeelding gereinigde denk- opschriften, dlenende om de gedachtenis van
beelden. die de grondbegrippen van den den- een of ander voorval of den roem van een
kerzjn,categoried
'ngenoemd,endetoepassing persoon aan de nakomelingschap overtebren-

enverbindingvandezeishetwjsgeerigdenken. gen.DeGrieksehegedenkpenningenzjnzeker
Dcgedachte isen bljfthetinnigsteeigendom de oudste, wantreeds lang v6ör de stichting
van den mensch,en aan geen ander ishj van RomehaddendeGrieken fraajegouden,
daarvan verantwoording schuldig.D00r degedachte,verbonden metde verbeeldingskracht,
kan men zich met de snelheid des lichts in
een geheel ander oord en in geheelandere

zilveren en kopertm munten.DeoudsteRomeinschegedenkpenningenwerdenonderhetbewind

de opmerkzaamheid vereischt. De gedachte
houdt voorts Op, ons bjzonder eigendom te
wezen, zoodra wj haar aan anderen door
woord,gebaar ofschrifthebben kenbaar gemaakt.Doordezelaatstehulpmiddelenimmers
geschiedt de wisseling van gedachten.Vindt

pel en om vat dus 12 eetlw en. Een van de
schoonste penningen der oudheid is die van

en vaals alseen regelgevolgd.
G ede is de naam van een gebergte op

op Pico de la M irandola in 1494,- en eerst

derconsulsgeslagen.dochzjdagteekeneneerst
uit het laatst dm' 5de eeuw na de stichting

omstandigheden,ja,in hetverleden en in de van Rome.Metbetrekking t0tde Keizerljke
toekomstverplaAtsen.Niemandisgedachteloos, gedenkl
ynnillgen maaktmen onderscheid tusen verstrooidheid ofafgetrokkenheid is geens- schen d1e derhoogere en lagereheerschappj;
zins een bewjsvan afwezigheidvan gedach- de eerste nam een aanvang metqlklius Oce.sf.&r
ten, maar doorgaans een bljk, dat hct 0n eindigde met het jaar 260 van onzetjddenkverm ogen zich in geheeliets andexsver- rekening, en de tw eede strektzichva'ndien
dieptheeft dan datgene,wat op hetoogenblik tjduitt0taan deinneming van Constantino-

Constantj;n X.
JF, den laatsten keizer van

Byzantium.O0k Mbltammed 11lieteengedenkenning slaan op de verovering van Constantlnopel. Daarna begaven zich de ktlnstenaars
eeneverkondigdegedachtealgemeenweerklank, naar Italië.Hier werden de gedenkpenningen
dan wordt zj als eene waarheid aangenomen aanvankeljkaan ééne zjdebewerkt,zooalsdie

laterook m'
tn dekeerzjde.Totdevoornaamste

kunstenaars in datvak?die in de 15de etluw
bloeidentrekentmen VIctor .pit<tzz3o,0okPinat0t aan Tagal en Banloemaas. De hoogste nellogenaamd,M althae'tbs(f'11P astis,Andrea tfï
Cremona en Paolo da Arwzldl. Deze zjn
toppen van dit gebergie zjn:de Gedé,de gr
aveurs van gedenkpenningen, doch later
Gemoeroeh,deMandalawangi,dePanggerango
en de Slamat.De berg Gede',zichverhelende graveerde men sfempels, om daarmede penin dePreangerRegentschappeneventen oosten ningen te slaan.In deze kunst hebben vooral
:,
van de grensvan Buitenzorg, is een vl
llcaan, Joatlnes CtZ/PCJZIff.XofCavini'gs,VietorCIöZ/IeJI .
nnenuto f'cWz/i,JoannesWerzkczrtffz.
:e Castro
op 6045'Z.B.gelegen'
.Hj wordtvoo1'een Be
kosidz/l'i, Alessandro Ccrdtzrien Noolo .Pïder hoogste bergen. van Java gehouden en .rpz
klimt met zjn hoogsten kraterrand opwaarts sano grooten roem verworven.UitIïalië vertot ongeveer 3000 Ned. el. Tot op eene spreidde zich de kunst naar Frankrjk,Enhoogte van 1000 Ned. el vindt men er dor- geland en Holland en vervolgens 0ok naar
pen en bouwlanden, en de uitgeroeide bos- Duitschland,en vond ertalrjke beoefenaars.
schen zjn er in koëjtuinen hersts
hapen.Het Van de gedenkpenningent die op onze getoppunt des bergs, Seda Ratoes (Honderd schiedenis betreltking hebben,vindtmenvële
in het werk van ran
dooden) genaamd, is met boseh begroeid, afaebeeld en beschreven
behalve aan de noordzjde,waar zich naakte r ïeri:: ,,Ilistori der Nederlandschen vorsten
basaltzuilen verheFen.Een tweedetopvan den uit de lltlizelz van Bel-eren, Bollrgongiën,

Java,hetw elk zich uitstrekt van Buitenzorg
door dePreanger Regentschappen enCheribon

stelzrl-k (1732, 3 dln fO)'' e11 in dat
Gedé,Kawa(ketel)qeheeten.heefteenederge- Oo
ljke hoogte?doch llgtmeernoordwaarts.Hj van rak,Loon:pNederlandsche historiepenninis metlaag struiltgewasbegroeid endesgel/ks gen (1723,4 dln fO)''
Gedelegeerde regters zjn regters,die
met een krater voorzien;deze heeft een 0mor een bl-zonder geval,mfltafwtlking van
trek van omstreeks een uur gaans.Bj voort- vo
de
gewone voûrstshriftttn der wflt, door het
during werkt il'
lden Gedé het onderaardsehe
vuur. Ook in onze eeuw ) zooals in 1832: tlitvoerlllltl gezag worden benoemd) flf door
1842, 1843, 1845, 1847 en 1850 heeft h) dftw etgevende lzlagt wordf'1)aangewezen,om
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te oordeelen over eene zaak,die reeds vôör velechr
beela
st
nog
ma
rjt
kheiewe
ënnz
ke
jn
n,en zjneleesboeken
algemeen verspreid.
diebenoeming heeftplaatsgehad.Devrjheid en
van personen en goed, die in een constitu- Zelf heet hj ztjne geschriften, die op het
tionélen Staat onder de bescherming van eelle Onderwjs betrekking hebben,verzameld uit-

onafhankeljke regterljke maqt staat, vindt gegeven (1789- 1795), en met zjn vriend
geenen genoegzam en waarborg lnderegtspraak B'
tester stiehtte llj in 1783 hetpBerlinische
van zulke gedelegeerde regters,op wier be- Monatschri
ft''. Zjn broeder .
faftèdzl
'
è Fro-

noeming alligtvaak invloed wordtuitgeoefend #z
ric/z Gottlob Ernst t.
2d#Qe,geboren te Bobed00r den indruk,dien 'tgepleegde feit,waar- r0w den 22sten october 1761t studeerde te
over geoordeeld moetwordentheet'tteweeg- Hall
e, werd in 1782 leeraaraan hetpymnagebragt, of door den stand of de denkwjze sium hetpGraueKlöster''te Berljn,ln 1783
van den persoon, die ter zake van datt'eit hoogleeraar te Breslau en in 1791 director
moet teregtstaan.Onze tegenwoordige Grond- van het gymnasium te Bautzen.In 1803werd
wet van 1848 heeft het vroeger ook in 0ns hj diredeurvan de burgerschoolteLeipzig,

vaderland zeergebruikeljkestelselvanz
jedeleyeerde reot
/fër.ç afgeschaft door de bepallngen,
dat de regterljkemagtalléên wordtuitgeoefend door regters,welkedewetaanwjstllatuurljk,vôördatdedaad,diebereytmoet
worden,heeftylaatsgehad,- endatnlemand
tegen zjnen wl1kan worden afgetrokken van

welke onderzjne leidingJaren lang a1seene
modelschoolbeschouwd werd.Hj ontvingin
1832 zjn emeritaat,en overleed teBreslau
den 9denJulj 1838.
G eding,zie Procès
G eduld is eene van denatuur ontvangene

ofdoorzelfbeheersching verkreyenegeschikt-

den regter,dien de wet hem toekent.Om het heidt om met kalm te allerlei lnspanning en
grondwettig beginselvolkomen te handhaven, ptin, allerlei teleurstellingen en rampen te
moeten meerdere waarborgen, dan thansbe- verdragen. Het gedt
lld, hetwelk zjn grond

staan,bj de wet worden vastgesteld,bjv., heeft in eene trage ljdeljkheid of in eene
dat niet dan in de uiterstenoodzakeljkheid ongevoelige onversehilligheid,kan nid alseene

i
n tjd van oorlog vestingenin staatvanbeleg deugd worden beschouwd.Dan alleenbekleedt
gesteld mogen worden,en de burgers Onttrok-

geduld dien rang, wanneer het geworteld is

I
tenaanhunnennatuurljken,bul'
gerljkenreg- in kracht des gem oeds, in ollwrikbare v0lter,om hen voorden krjgsraad te llrengen. harding, in eene beredeneerde ondorworpenSpeciale regtbanken vot
)r enkele soortenvan heid aan het onvermjdeljke. Zulk een gezaken,zooalsvoprzeerooverj en administra- duld, lletwelk zjn tjd afwacht zonder het

tievezaken,wordendeorbovengemeldeyl
'ond- doel uit het oog te verliezen, de zwaarste

wetsbepalingen niet uitgesloten,evenmln als
de regtspraak dooreenen hoogerenregterover
personen in am btsbetrekking,die buitenqualiteit voor den gewonen regter zotlden teregtstaan - 'tzoogenaam degeprivileyieerde./bg-f
tzl

lasten draagt zonder er moedeloosofw reve-

1igOndel'te worden,enden bekerdesljdens
aanneemt met de hoop op een beteren tjd,
past elken volgeling van den verheven stieh-

ter der Christeljke godsdienst.Het is vûorts

@ reyter,b.v.voorledenderStaten-Generaal-, (le pligt van elken Opvoeder,dathj hetgem its ook hier de wet vöörafdatforum aan- duld ztjner leerliugen oefent, want hierdoor
wjze. Over gedelegeerde regtersin onspro- leeren zj heersehappj voeren over hunne
cèsregtzie Delegatie.
hartstogten en begeerljkheden.W aar woest
Gedeputeerde Staten ,zie Pvotûncie:9$ gewold het hoofd stiet, heeft vaak taaigeduldalle zwariyheden overwonnen.
Gedicht, zie Dicl
ttkunst.
Geefs ('
W i1llam), (len lzitstekend Belgisch
Gedike (Friedrich)t een verdiensteljk beeldhouwer,gebort?n teAntwerpen den loden
Duitsch opvoedkundige, geboren den 15den September 1806,wjdde zich aan de kunstin
Januarj 1755 te Boberow in de mark Bran- zjne geboortestad en te Parjs, en vestigde
denburg, waar zjn vader hem uit beginsel zich in 1830 te Brlssel,waar hj in 1845 lid
in hetwild lietopgroejentwerd nahetover- werd van de Belgisehe Académie.Van zjne
ljden van dezen op negenjarigellleeftjd op voornaamste kullstgewrochten noemen wj:
Prorinciale xgïtzfdzl.

eene schoolte Seehausen geplaatst,studeerde Het praalgraat'van graafFrédlro de M erode
vervolgens in de letteren en degodgeleerdheid in de hoofdktlrk t: Brussel, het gedenkaan de universiteitte Frankfurtaa'
n de Oder) teelten van generaal .Belliard, - hetm onuverbond zich daarna a1s lmisonderwjzer$ en ment ()p de Place desm artyrs te Brussel,was toen aehtervolgens subrector (17i6), het bronzen standbeeld van Rubens te Antprorector (1778) en director (1770) van een werpen,- een kansel voor de St.Pauluskerk
gymnasitlm te Berljn.Doorzjne nieuween te Luik,- het standbeeldvan lfeizerKarelde
uitmuntende leermethodedeed hj deze inrig- Groole in dekerk vanSt.ServaasteMaastricht,
ting bloejen.Tn 1784 werdhjt0tOpperconsis- - het standbeeld van Kolling Leopold op de
toriaalraad, in 1787 t0t opperstthoolraad:in Zuilder Constitutie te Brussel--en het14101790 totlid derAcadémie van wetenschappen ntlmenttereerevan graafAdol
f rtzlNassaute

te Berljn en in 1791t0tdoctorin de godge- lleiligerlee.TndiegttwrochtenopenbaartGee
fs
leerdheid benoemd.In 1795 werd llj dlrector de goede eigenschappen der Fransche school
van hetgroote gymnasium tt
lBerltjn,enovl?r- zondertt
ltltaregelgrekt
/n tevervallel.In ztilz
leed t
l(
)ll zdt'l A1'
(
)1 1803. lltjlltl
ttft A'tz
k!l vot)r Atllort in Frauttllstsa da ltituilzi, in (len
,illie
de verbetering van het f
lllderwjs gedaau. Lion alnotlreux) en iI1 Paul ot Virg
Alt
?llvindt in zi
jnt'oll
voetlkll
ndige geschrilten ontwallrt tuen voorts eell (lie1) gevoel en
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Geelbessen.HetgeslachtRkamnusvormt
eene groote mate van bevalligheid.- Zjne
echtgenooteFanny Ge(#,geboren Corr,hecft de type van de fam ilie der Rhamneën,en
a1s genre- en portretschilderes een welver- t0t zjne soorten behoortde geelbessenslrltik
dienden roem verworven.- ZjnbroederJoseph (R.infectoria L.4een lage,gedoorndeheester
&:(/'
.
:,geboren teAntwerpen in 1810,is een met een donlter-kastanjebruinen bast. De
leerling van den voorgaande,en w erdin 1841 tegenoverstaande takken zjnaandeuiteinden
professor in de beeldhouwkunde aan de Aca. met dorensgewapend.Debladeren zjn rond
démie te Antwerpen en in 1846 1id van de

Belgische Académie.Van zjnekunstwerken
vermelden wjhetgedenkteeken van Vesallus.
Twee Jongere broeders hebben zich desgeljksaan debeeldhouwkunstgewtid,nameljk Aloys G6(/'
s, die metzjn pstervenden
,

A

Epam inondas''grooten lofverw ierfen in1841

1

teParjsoverleed,en Jan GeI/'
:,dieeen ge.
denkteeken voor Dirk M aertetts modelleerde,
en in 1860 te Brussel stierf.
G eel(Ja,
c0b),eenuitstekend Nederlandsch
letterkundige,geboren te Amsterdam in 1784,
studeerde aldaar en werd in 1811 huisonder-

@:
N

%#w
1c.

j

*
#

e-/j

wjzer te 'sHage.In 1823 zag hj zich benoemd tot tweeden bibliothecaris, in 1828
t0t eersten bibliothecaris en buitengewoon
hoogleeraal-aan de acadêmie teLeiden.Nadat
hem in 1852 eene eervolle rustwas vergund,

.
$

!A %.

**

A

:1

overleed hj te Scheveningen den llden N0vember 1862.Van zjne talrillte werken ver$
melden wj eenuitgavevan Tltelkritws(1820)
Ane
c
d
o
t
a
He
ms
t
e
r
h
us
i
a
n
a
(
1
8
2
6
)
'
5
r
rScholia in Suetonium t1826)'' rExcerpta
Vaticana (1829),- en den rolymplcus''van
DLo C/lrg/q
stlq
sfo-f
:.
s (1840) met een rcommentarius de reliquis D ionisOrationibtls''.Voorts
Degeelbessenstruik(Rhamnla ï4&c/t?rïtz).
was hj medewerltervan de XHistoria critica
lizige
sophistarum Graecorum (1823):9,stichtte met oflangrond en getand.De kleine tweeht
BaketPeerlkamp en Hamaker(1erBibliotheca bloomen zjn groenachtig en meest alleencritica nova (1825 etc.l''t en leverde eene staand, en de bessen zw art.D eze dienen in
uitgave der rphoenissae''van Enrlpides.Hj onrjpen toestanf
l t0t het bereiden van eene
onderscheidt zich zooweldooreene grondige gele verwstof. In bjgaande qgtlur ziet men
en geestige W I
@J
*ZO van behandeling a1s door
eene zuivere en bevallige Latiniteit.Hoogst

belangrjk is voorts ztjn rcatalogus codict
lm

een tak van dien heesterop lidedernatuum
ljkegrootte.

Geelkoper Of messing is een alliage van

n de Ouden
manuscriptorum 1 qui indeab anno 1741 Bi- koper en zink.Het was reeds aa,
bliothecae Lugduni Batavorum accesserunt bekendqaanvankeljk hitlld men het voor k0(1852)''.Ook heefthj Duitsche en Engelsche Per en later vot,l-een m engselvan koper en
nei: totdat Stah,
l in 1718 aantoonde.flat
w erken in het Nederlandsch overgcbragt,cn gallinzonderheid verwierfhj eene groote popula- het uit koper en zink iszamengesteld.Zjne

riteitdoor de keurige stukken, die llj'
Jonder
den titel: ponderzoek en Fantasie (1838 en
laterl''heeltbjjeengevoegd.Datboekjeisdgor
keurijheidvan stjl,zuiverheid vansmaak en
geestlgheid van gedachten een Juweel op het'
gebied der Nederlandsche letterkunde.
G eel is naast rood en blaauw eene der

eigenschappen zpn ingrootemateafhankeljk

van de verhouding,w aarin die beide m etalen
zamengevoegd worden. In den handel heett

men ltardgeelkopertbestaandeuit64,80/0k0p
er,32,80/0 zink, 20/0100(
1en 0,40/0tint
en rek-en ple/ùt
xt
'ryeelkoper,zamengestelduit
G4,2*/o koper? 33,40/0 zlnk, 0,40/0 l00d en
0,
40/0 tin.Talrjke voorwerpen voorhuishoudeljk gebruik enz.zjn van geelkoper vervaardigd.Hetmetaalistegelernaarmatehet
.

drie hoofdkleuren.Men verkrjgtsc.
hakéringen
van geeldoortoevoeging van wit(lichtgeel),
van rood (roodachtig geel,oranje), en van
blaauw (groenachtig geel).V00r het verwen meer zink bevat. De berelding geschiedt in

en schilderen ontleent men de gele kleurstof hiertoe ingerigte smeltovens. H d gesm olten
Mn bewerktuigde en onbewerktuigde zelf- metaalgiet men t0t platen die vervolgens ges
tandiqheden,zooals het geelhout,den ver- hamerd ofgepletworden.Menhceft00kallel'lei
wers-elk, de geelbessen, safraan,kurkuma, voorwexpen van qegoten geel
koper, en zj,
orllang,picrine-zuur, oker, geelaarde, auri- die deze vervaardlgen,dragen den naam van
pigment (zwavelarsenicum), cadmiumqeel geelgieters.
Geelong ofGielon.
qiseenezeestadenhoofd(G avelcadmium), Casselsch geel (baslsch

chloorlood), Napelsch geel (antimoniumzuur plaats van hetgraafschap Grant indeBritsche
londoxyde), chromaatgfl
el (chroomzum' lood- kolonie Vidoria inhetzuidenvan Australië.Zj
ligt 9 geogr. mjl ten wcstzuidwesten van
oxyie)enz.

GEELONG- GEEN.

113

de hoofdstad Melbourne en is met deze,als- Nederlandsch krjgsman,geboren te Gentden
mede met Ballaarat d001' middel van een lsten September 1776,trad in 1789 a1s kadet

spoorweg verbonden.Zj verheftzich aan de bj de Jagers van Dltmoneea'
u in dienst van
Geelong-llarbour ofCoriobaaitdellwerkelj- de Statellvan Brabanten begat'zich in 1791
ken boezem der Port Philipp-baai, d0cllis naarFrankrjk,waarhj zich alsvrjwilliger
slechts voor kleine schepen genaakbaar. Er bj deBelgischejagersvoegde.In 1792werd
umoltriez
zjn tkaaje,regte straten, zindeljke,hooge hjtweedeluitenant,woondeonder D'
tbde veldtochten in Vlaanderen el1
huizen en veleaanzienljkegebouwen,vool'
al en Polteyr'
lkerken. Men heeïter voorts een groot aantal Holland bj, en nam als lste luitenantdeel
scholen,hospitalen en weeshllizen,eenekamer aan hetgevechtbj Valenciennes(1793),waar
van koophandel, scheepstimm erw erven enz. hj dooreenkogelaanderegterhandgekwetst
Voortsisde stad doorwjngaarden envrucht- werd. ln 1794 ontving hj bj Doornik een
bare bouwlanden omgeven.Zj werd in 1837 sabelhouw Over het hoot'
d en bj Waalwjk
gestiehtt en telde in 18T1 bjna Q3000 inwo- eene wond aan de knie.In 1795ging hj in
ners.

dien rang Over in llollandsche dienst on on-

Geelvinek is de naam van een aanzien- derscheidde zich hetvolgendeJaar in Duitsch-

ljk Amsterdamsch geslacht,hetwt
tlk aan die land onderDamoncean.Een jaarlaterzag hj
stad vele kundige regenten gesehonken heeft
Jan Ctvzlli:zoozl Geelvinck was er in 1626
burgem eester,
Cornelis Geeltlizlck in 1673

zich bevorderd tot kapitein; in 1799 vocht

hj in Noord-llolland en ontvinq bj Schoorl

eene kneuzing aan de regterdj. Gedurende
desgeljks; deze was heer van Ct
zy/g
-ïc'
l
:zzl,en de veldtogten in Duitsohland in 1805 e111806
overleed in 1689. Lieve Geelvinck,geboren was hj l
tommandant van het 2deregement
deflzosten Novem ber 1667,waserburgemees- jagers,werdin 1807luitenant-kolonel,enontter in 1720 en vervolgens ml
lerntalen.Vool'
ts ving vallKoning Lodewl
jk de ordederUnie.
was hj reeds in 1712 gecommitteerde raad In 1809 washja1skoloneltegenwoardig bj
van de Staten van HollandenW est-Friesland, den veldtogt in Zeeland,vertrok in 1811naar
en in 1716 bewindhebber der oost-lndische Spanje,waarhjhetkonlmandoverkreegover

Compagnie.Hj washeervan Castricum ,Bac- de3debrigadederreserve-divisiebjhetleger
kum ,Mynden,de Loosdrechten en Stabroeek van Portugal,en verwierferdoorzjnedapenz., en Overleed den 22sten Augustus 1743.
Nieolaas Gdelrizkck,eellzoon vandenvoorgaande, w erd geboren te Am sterdam , den
4den October 1q()6 en werd in 1722 secreta-

ris)in 1747 burgemeester in zjnegeboorteplaats,en overleed den 15denJunj 1764.
G eelzucht (icterus)iseene Ongesteldheid,
bj welke0.a.dehuideenegele kleurheeft.

perheid het kruis van het Legioen van Eer,

terwjlhj vervolgenst0tofficierdierordebenoem d werd.Na de hexstelling onzeronafhan-

keljkheid verliet hj deFransche dienst,en

werd in 1814 aangesteld t0t kolonelen be-

velhebber over de batal
jons inl'
anterie,welke
te Leuven georganiseerd moesten worden.In

1815 werd hj generaal-majoor,en nadenslag
bj svaterloo kommandant in de vesting Naoogen, zoodatzell'
s bj een ligten graad dier men,terwjlhem in 1816 do Militaire W ilMen ontwaart deze het eerst in het wit der

ziekte alleen dat wit geel gekleurd wordt. lemsorde 3de klasse toegekend werd. Twee

De urine van den ljder,ztin speekselenz. *
jaar later bekleedde hj de betrekking van
zjn desgeljks hooggeelofzelfsdonkerbruin provineialen komlnandant A-an Utrecht,en in
van kleur.
1819werd hj overgeplaatstnaarhetlegerin
De oorzaak van dit verschjnsel is eene
vermenging van de kleurstof der ga1 m et

Indië.ln 1820 trok hj metzjn zoonM attltlas,
in dien tjd 2de luitenant,derwaarts,en werd

het bloed. Is nameljk de afvoer van ga'
l er door den gouverneur-generaal aangesteld
naar den twaalfvingerigen darm Op de eene tot kom mandant der intànterie en kavallerie.

of andere wjze belemmerd, dan wordt t
zj In 1824 en 1825 was hj opperbevelhebber
door de vaten Opgeslorpt en alzoo in het van de groote expeditie naar Macassar en

bloed rebragt.Die belemmeringen kunnen op @ing toen naar CeTlébes, waarna hj Bonien
verschlllende wjzen ontstaan, zooals door boepa veroverde. oen hj in het laatst van

verstopping van de galbuizen, galstevmen, Augustus, Op Java teruggekeerd,berigt ontkrampen, ontsteking van het sljmvlies der ving van het uitbarsten van den Oorlog,verdarm en,door het klim aat, door ergernis en sloeg hj reeds den 15den Septeinber den vj-

andere gemoedsaandoeningen. Er zjl
z zelt'
s and bj Demak. Gedurende den strjd met
gevallen, waarin de kranke alles geel ziet DipoF'
/JrOnam hj deelaan talrjke seher(xanthopsia). Naar gelang deroerzaken kan mutselingen, en in 1826 reddehj zjn leven
de geelzucht van voorbjgaanden aard en dool- aan de rivier Progo m et een handvol
00k levensgevaarljk wezen.Voortsheeftdeze volk door eene hûnderdm aal zoo sterke magt
ziekte verschillende graden, en de kleur van heen te slaan.Toen werd hj luitenant-genesommigeljderskan zell'
szwartworden (me- raal,verliet lndië in 1828,en aanvu rdde in
lanicterus).Bj de behandeling dezer ziekte Februarj 1829 de betrekking van kommandient men zoo veelnlogeljk den geregelden dant van het6de groote militaire kdmmandot
afvoer van galte herstellen.0ok bj pasge- waarna hj,tevenst0tkommandeurderW ilboren kinderen vindtmen dikwjls geelzucht lemsorde benoem d, zich te Nam en vestigde.
(iderus neonatorum), doch deze is in den Bj het uitbarsten der onlusten tb Brussel
regelniet gevaarljk.
(1830)verklaarde hj Namen in staatvan beGeGn (Joseph Jacobus, baron van), een leg, doch was genoodzaakt de stad en het
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kasteel te verlaten en zich naar 'sHage te

begeven.Hj werdnunaarAntwerpen gezonden en methet opperbevelover hetlegerbelast, hetwelk hj echterin Maart1831overgafaan prins Frederik,terwjlhj hetltomm ando aanvaardde over de eerste divisie
infanterie.Nu werd hj mctdentitelvan ba-

r0n in den Nederlandschen adelstand opgeno-

Zweden teontbieden.Hj verplaatstenu zjne
zaak naarAmsterdam en woonde er een veem
tigtaljaren,waarvanhj hetmeerendeold00rbragt in hetdoor hem in 1G22voltooide Huis
lnet (1e Hoofden, thans eene handelsschool,

hetwelk hj vau zjn neefSol
tier de Verm@nt
fpl,
v gekochthad.

De Gddg-had een belangrjken invloed --

men, en tot kommlndeur der orde van den vooralgedurende den Dertlgjarigen Oorlog-

Nederlandschen Leuw benoemd.In 1840door op onze handelsbetrekkingen met het N00r-

den Koning t0tadjudantgekozen en in 1841 den. Hj kwam het eerst in aanraking met
op zjn verzoek oppensioengesteld?viclhem Zweden door deeltenem en aan eeneleening,
in 1845 de onderscheiding te beurtjdathj door de Staten met den Zweedschen vorst

bevorderd werd t0t generaal der infanterie. Gl
tstaaf Hdpt/ gesloten.In 1619 pachttehj
Hj woonde gedurende zjne laatste levens- er de jzersmelterj van Finspong en brart
jaren op Veldzigt te Rjswjk,en overleed die inrigting t0t een hoogen trap van bloel.

aldaar den loden November 1846.- Zjn In 1626 verl
treeg hj erhetbestuuroverde
eenige zoon, boven reedsvermelde M attltews koperfactorjen en bevorderdeeenebeterebe-

baron '
??J. Geen,werd vervolgens generaalin reiding van het koper,deed aan Zweden aanNedexlandsche dienst, kommandant eener zienljke voorschotten en rustte, met goedbrigade infanterie en buitengewoon adjudant vinden der Staten,in de Hollandsche havens
des Konings, was ridder der Nederlandsche eene hulrloot uit, di
e in 1644 aan Zweden
Orde,en overleed in 1865.
de overwlnning bezorgde op Denemarken.In
Geep (Es0x Belone L.,Belone longiros- 1641 kocht hj Finspong,een kroondomein,
tris Olr.,)isde naam van een visch,meton- en in 1643 desgeljks Leufsta, Osterby en
gemeen lange,smallekaken.De onderkaakis Gimo Van Koningin Cltristina. Zjne groote
langer dan de bovenkaak, en beide kaken verdiensten werden door de Zw eedsche regê-

zjn beweegbaar.De ribben van dezen visch
zjn zeer ;'
Jn, en dekieuwdekselsdoorschjnende,dunnebeenplaten.Hj islang,dun en
rond, doch bj den staart eenigzins kantig,
van boven groen en van onder zilverkleurig.
00k hetvleesch der bovenste helft isblaauw-

achtig groen,en zjne graten zjn levendig
groen.Hjwordtin deNoordzeein vrjgroote

hoeveelheid gevangen,en meestal in gerookten of gebakken toestand gegeten.00k leeft

hj in de 00st-en West-lndischeZeeën.

Geer (De)isde naam van een oud-adelljk

Nederlandsch geslacht.Hetis van Belgischen

oorsprong en stamt afvan een Jongeren zoon

van de baronnen en graven d'H amtalte Luik.
De geslachtsnaam is afkomstig van het kas-

teel rde Geer'', voorheen aan het riviertle
en het dorp van den zelfden naam bj Luik
gelegen.De eerste van dezen naam was E1tdfccF
zed'Hamale,de Geer (1285).In 1355 was
Jan & Geer kanunnik van St. Gudule te
Brussel en zegelbewaarder van W enceslans,
hertog van Brabant, en in 1425 ontmoe-

ten wj Bernard de Geer als edelknaap bj

M lips de Goede. De familie bleet' te Luik
tot 1595 , toen Loni,n de Geer etde GJï!Icr-

mont (geboren in 1535,f te Dordrecht den
QgstenOctober1602),diedeHervormdegods-

ring erkend. Bj herhaling ontving hj het
aanzoek om zich alsZweedsch burgerinZweden te vestigen, doch hj wees het telkens
van de hand.Gedurig echter reisde hj derwaartsen hield erzjn verbljfteNorköping,
waar hj eene ruime woning had gebouwd,
ot.teStockholm ,waarhj desgeljkseenebezat,bekend onder den naam van Törniycht,
en hj ondervond gedtlrig de bljken vanhet
vertyouwen, datde aanzienljken deslands
in hem stelden.Zelfswerd hj in 1641opgenom en in den adelstand en de ridderschap
des Rjks.In 1648 begaf hj zich naar Zweden, om er zich ten behoeve van zjne kinderen van zjne Zweedsche bezittingen te
ontdoen,waarna hj zjne laatste levensjaren
rustig in Holland wilde doorbrengen. Ook
in 1651 bezocht hj weder zjn tweede vaderland, en overleed te Amsterdam den 19den
Junj 1652.Vooralook heefï hj zich onderscheiden door zjne onbekrompene weldadigheid;hjwasrjk,maarbezigdeo0keengroot
deel van ztjn rjkdom,om qoedebedoellngen
te bevorderen.Hetonderwksin Zweden had
veel aan hem te danken, en hj deed den
Bjbol in eene der Slavonische talen overzetten en drukken (Rotterdam, 1613 in f01i0).
ln 0nsland was bj een belangstellend ver-

dienst omhels; had,wegensgeloofsvervolging zorger der al-m en en een steun van liefdavlugten moest, en zich eerst te Akentver- dige inrigtingen,inzonderheid van hetW alen-

volgens te Dordrecht vestigde.Hj droeg er weeshuis te Amsterdam, terwjl hj tevens

eerst dennaam van Gaillarmont,later dien van

bereid was,om onderstand te bieden aan de

de Geer.Vanzjneafstammelingennoemenwj: wetenschap en aan hare beoefenaars,enstond
Lo%dn de Geer,geboren te Luik den 17den met deze in vriendschappeljke betrekking,
us,DnNovembçr 1587.Zjne ouders schonken hem onder anderen met Descartes, Grononi'
eene zorgvuldige opvoeding.Hj was bestemd mcf
w:, Bekzlilt
s, Clanbergius, die hem ztine
voorden llandelt?nvermeerdcrdeteLa Rochellil rEl
ementa philosophiae opdroey,enz.llj is
zjne verkregene kundigheden.Tn 1611stichtte destamvadervan hetjeheeleblnnen en buihj te Ddrdrecht een handelshuis in wapenen, tenlandsche qeslachtde Geer.
en in 1615ontvinghjvandeStaten-Generaal Hj bezatln Zweden:Degeschutgieterjen
den last,om 400 jzeren stukken geschutuit fabriek van Zweedsch jzer te Finspong met

GEER.

daarbj behoorende jzermjnen? rivieren en
bosschen,- jzersmelterjen op zjnegoederen te Letlfsta,,Osterbj en Gimo in Upland,
waar hj (
lejzerertsuitde mjlllltvan DannemoraheteerstvolgensdeSvaalslthemethûde
deed bewerken,weshalv: ht
j ltonderden arbeiders orltbood uitLuikj- geweerfàbrieken
in Norköping,- eene staal-en jzerfabriek
aldaar,- eene kopersmoderj aldaar, waar
hj eene nieuwewjzevan koperbereiding invoerde, - eene fabriek van jzerwerk te
Skylberg)- eenedergeljketeGödegërdin
Oost-Gothland,
en stavensmederjen te
Nyköping in Sudermanland, in de provincie
W ermeland enz.
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3den october 1781. Hj isdestamvadervan
den thans noglin Nederland gevestigden tak,
en t0tzjneafstammelingen behooren:
Barthold .#:'JAlï:r, baron de Geer, geboren

te Utrechtden zostenMei1791.Hjstudeerde
aldaarin de godgeleerdheid:nam in 1815 als
eersteluitenantbj hetkorpsvrjwilligejagers
der Utrechtsche hoogeschool deel aan den
strjd voor onze onafhankeljkheid,vel'
kreeg

in 1816 den doctorsgraad, werd eerst predikant te Lienden,daarna te Vreeland en zag
zich in 1825 benocmd t0thoogleeraar te Franeker.Eene oogziekte dwong hem in 18372

die betrekking neder te leggen, waarna hj
zjn buitenverbljfte Jtltphaasbetrok,en den

Omtrent ztjnekinderen enz.vermelden wj lsten Mei 1840 overleed. Door het Haagsch
het volgende:Zjn oudste zoon Laurens #e Genootschap werd in 1826eenezjnerverhanGeer bewoonde na hem het Huis m et de
Hoofden; deze, geboren te Dordrecht den
loden M ei 1614 en kinderloos overledon te
Amsterdam den 15den Augustus 1666, was

delingen (over d: yeloofs- en zedeleer der
brieven aan de Corlnthiërs) met zilver,in
1831 eene andere (overhetzedeljk karakter
der Hervormers in de zestiende eeuw) met
heervan osterbj en lietderoperaDidactica'' goud bekroond, voorts schreef hj eene
van Amos Cezz
ldz
lil.
sin 1657op zjnekosten DHandleiding t0thet wè1en vruchtbaarlezen
drukken, - een tweede zoon vestigde zich van denBjbel(zdedruk 1824,nieuweuitgave

te Amsterdam y - en eene dochter was ge- 1849)''.
huwd met Tobzasalwt/rect?,hoogleeraarteGr0J'
an .
/24-.
i/: Willem, baron de Geerrt
ll
ningen. Twee andere zonen - en van een J'
tbtpltaas,geboren te Utrecht den 14den Novan deze isdeFinsclletak afkomstig- hielden vember 1784.Hj studeerdealdaar in de reghun verbljfin Zweden.Een vjfdezoon,Lo- ten, prom oveerde in dat vak en o0k in de
ddztl
ïjà geheeten, was heer van Finspong in letteren, en leidde gedurende de Fransche
Zweden en van R'
qnltnizen in Holland, en overheersching op het land een ambteloos

woonde bj afwisseling in beide landen.De leven.In 1813 echter,bj de herstellingonzer
Oudste zoon van dezen is de stamvader der onafhankeljkheid,werd hj geroepen tothet
takken Finsponuq en Leufta,in Zweden nog lidmaatschap der provisionel
'e regéring te
bloejende,alsmedevan denHollandsehentak. Utrechten bekleedde vervolgens belanyrjke
Daartoe behooren:Zjn zoon KareldeG:dr, betrekkinqen, nameljk dievan secretarlsbj
geboren te Stockholm in 1T20 en schrjver de CommlssievoorhetHoogeronderwjs,die
der mMémoires potlr servir à l'histoire des van eommies van Staat bj den Raad van
insectes (1752- 1778)7 d1n folio); hj be- State, die van secretarisbj hetdepartement
kleeddein Zweden aanzienljkebetrekkingen, van Onderwjs, kunsten en wetenschappent
zooals die van hofm aarschallt enz.,en Over- dievan griëerbj deTweede(1817-1842)en
leed in 1778, - voorts Elnannël de Geer, vervolgensbj deEerste Kamer(1842- 1850)
geboren te Leufsta den 9den October 1748, derStaten-Generaal.Daarna nam hj zjn ontoverleden den loden April1803,1id va'
n den slag, hetwelk hem op eene eervolle wjjze
Senaat en president van dekanselarj in Zwe- werd verleend,en overleed te Utrecht den
den, alsmede in 1778 Zweedsch gezant bj 3den November 1857.Hj schreef:Diatribe in
de Staten-Generaal) - dan zjn kleinzoon, politiccs platonicae prineipia(1810);- pspecigraaf Karelde Geer rt
- Lesfta,geboren in legium alterum plantarum BelgiiConfoederati
1781,landmaarschalk en voorzitter der rjks- indigenarum cum epistolaadAdrianuedeBejer
dagen in 1823 en 1828? - en eindeljk (1814)'' - rAntecedenten, Tweede Kamer
Robert W illemt graaf de Geer '
tlttw Terrik in der StatenGeneraal 1817- 1834 (1837? ToeFinland, geboren den 15den Julj 1750 en voegsels,1840,NieuweToevoegsels,1842)'',Overleden den 4den N ovem ber 1820;deze was rLodewjk de Geer van Finspong en Leufta
in 1819 voorzitter van den eersten enlaatsten (1587- 1652).Eenebjdraget0tdehandelsgeFinschen landdag onder Rusland, voorts
geheim staatsraad van den Keizervan Rusland
en lid van den Senaat.
Otto W illem baron de Geer van Gödegard,
geboren den 23sten December 1810 en overledon te Stokholm den 5den November 1769.

sehiedenis van Amsterdam in de 17de eeuw

(1824j2deuitgave1841,3deuitgave1852)''rAxel, eene legende uithetNoorden (naar
Teynèr, 1834)'',- pchristus(naar Kell
yren,

1842)1
', - pchristenzangen (1842,2de uit-

gave (1858)''.Hj was 11d van verschillende

Hj was lid van den Senaat en achtervolgens geleerde genootschappen, kommandeur der
gouverneur van verschillende provinciën in
Zweden.

orde van de Poolster van Zweden,riddervan
de orde van den Netlerlandschen Leellw )enz.

JaitJtzcpl?de Geer,htà
ervan .
11L.p/
l,
fflct
?i?en
Loués Gdr/zttr#, vrjheer de G::9'nan FJZ?m otly: een Zw eedsch staatsm an. D eze, een
28sten Januarj 1714 vestigdezich in 1738 op zoon van den hothlaarsehalk Gerhard deGeerj
Rjnhuizen.Hj was een achterkleinzoon van werd geboren te Finspong den 18den Ju1j
Oudeyeùè. Deze geboren te Finspong den

Louls de Geer en overleed op Rjnhuizen den 1818, bezots
ht gedurende 8 jaren de scholen
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te Linköping en te Upsala, werd in 1836 ling.Evenalsbj deandereljfstrafen,hangt

student en bleef daarna n0g 4 jaar aan de de beoordeeling van hare waarde als strafen
hûogeschûol in laatstgenaemde stad.Inmiddels van het doelmatige harer toepassing zam en
gafhj toen reedsverschillendekleine opstel- met de denkbeelden over menschenw aarde en
1en in het lit'
ht!meestalvan letterkundigenin- persoonljke vrjheid in demaatschappj.Alle
houd.Nadat hj voorts verschillende xegter- volken - zoowelOosterschealsW estersche-

ljke betrekkingen had waargenomen,schreet hebbenhaaralsstrafgekend.Bj deRomeinen
hj een boek overdenJuridischenstjl(1à53)r onder de Koningen,en ook daarna,in veren in 1856 riep Koning Oscar I hem naar schillendevormen in gebruik,werdzjin den
Stokholm ,verhief hem t0t staatsraad en be- bloeitjd der Republiek alseeneschandeljke
lastte hem met de portefeuille van Justitie. tuchtiging,den vrjen burger van Romt
l0nAanvankeljk wees hj deze laatste Onder- waardig, afgesehalt, en pas weder ingevoerd
scheiding van de hand,maartoen hj eenigen onder de heerschappj der Keizers, toen de
tjd in dehoofdstad werkzaam wasgeweest, iere geest van vr'
jheid geweken was voor
aanvaardde hj haar opden 7dan April1858. slaafsche Onderdanigheid en gebrekkige zelfDen 3den Junj 1870 nam htjzjn ontslag en waardéring.00k toen evenwelblevendeh00-

werd benoemd t0t voorzitter van het hoogste gere klassen, de ltonestiores,van deze strafgeregtshof te Stockholm.Als staatsraad heeft Oei
bning bevrjd.DeGermaanschevolken behj veel goeds verrigt en als wetgever de hielden haar, evenals de andereljfstraFen,
achting en de liefde verworven van hetge- alseenoverbljfselvandeoudepvredeloosheid''
'
heele volk. Hj heeft eene behoorljke verttt- oorspronlteljk de éénige straf.Hj,die den
genwoordiging ingevoerd met 2 doorhetvolk zoen t0t afkoop der vredeloosheid - later
gekozene kam ers,in plaatsvan devoormalige de boete - niet betalen k0n,w erd aan hals
4 standen (ridders, geesteljken, burgers en en handt aan huid en haar gestraft.In de

boeren).Reeds lang werd zt
llk eene hervor- Middeleeuwen werd degeeseling Opzeerruime
ming begeerd, en eindeljk maakte deGeer schaaltoegepast,en w e'l als regtens erkende,

een ontw erp gereed) dat in 1863 door den a1s uithetoogpunt vah administratievepolicie
Koning goedgekeurd en door het volk met bedreigde strafvoor l
igteovertredinyen,vooral
gejuich ontvangen werd.Hetisdoorde ver- tegen vagebonden, bedelaars en dleven; als
schillende standen aangenomen,en den 22sten regtenserkendeverscherpingdertuc.hthuisstraf,
Junj 1866 door den Koning bekradltigd en zoodat den misdadigerbj zjne intrede eene
als een deel der grondwet afkekondigd.De geeseling werd toegediend a1s Dwelkom''1en
Geer is Bedert 1862 lid der Zweedsche Aca- bjhetverlaten alsnafscheidterherinnering'';
demie,alsmede van de Académie van W eten- alstuchtigingsmiddel,Om Onhandelbare,onwilschappen.
lige beklaagden t0t buigzaamheid en gewilL?artkold Jccpl Z-zszdf:lt)p baron de Geer TG% ligheid te stemmen gedurende den lo0p van
J'
at
pkaas, een verdiensteljk Nederlandsch het strafprocès; en ten slotte als disciplinairregtsgeleerde en letterkundige.Hj stamtvan strafmiddelin straf-inrigtingen.Degebrekkige
mûederszjde af van de laatste barones van begrippen omtrent strafen strafprocès leidden
Iintelooen w erd geboren te Utrecbtden 12den er zelt's toe, Om de geeseling toe te passen
December 1816. Na het verw erven van den als eene geheel willekeurige straf op hen,
doctorsgraad in de regten en letteren w erd w ier m isdaad niet volkomen naar regten kon
hj in 1843 kantonregter tc Maarssen, in bewezen worden:vooralvagebonden,bedelaars
1847 buitengew oon en in 1860 gewoon hoog- en dergeljk gespuis werden gett
zchtigd met
leeraar aan de académie te Utrecht.Van zjne eene rarbitraire correctie''b.v.reenegezonde

geschridten noemen wj: pDe libertate civili
apud veteres (1837)'', pDe Euwene Cardian0 (1838)'',- rDe CanticoMosis(1841)'' nDe Novella CXVIII (1841)'5)- Voortsbezorgde hj met K H.Xevlïwk eene uitgave

dxagt slagen'',om hen bjtjdskenniste doen
maken m etden sterken arm dergeregtigheid,
Opdat zj zich vanmogeljkeplannen totaanslagen tegen de veiligheid dt'
r maatschappj

mogten Onthouden.De geschiedenisdergeeseder zes kleine Profeten in het Hebreeuwseh, ling biedt bj de onderscheidene volken vele
alsmede van het rHandels- en zeeregt''van punten van overeenkomstaan:langzamerhand

Roltius(1861)t- rDeD0m vanUtrecht'',-

Yvordt het gebruik gematigd, om eindeljk
geheelte verdwjnen,naarmatemeergezonde
in verschillende tjdschriften.Gedurend: een begrippen omtrent persoonljke vrjheid en
Jaar belastte hj zic,h ook met het prot
ysso- menschenwaarde een verzachtenden invloed
raatin de Oosterschetalen en Oudheden.Hj beginnen uit te Oefenen Op de zeden,gew oonis lit
l Van de Koninkltike Academie Van tenen de denkwjzc,eerstOnderdehoogere,
en een grootaantalverhandelingen en Opstellen

W etenschappen te Amsterdam alsmedevan een en van daar allengs meer ondel' de lagere
grootaantalbinnen-enbuitenlandschegeleerde klassen der maatschappj.N0g is de verdedigenootschappen, ridder der orde van den ging en de bestrjding van degronden vöôr
Nederlandschen Leeuw , djkgraaf van ver- en tegen de geeseling van acttleel belang,
schillende waterschappen enz.
omdat zelfs in Europa haar gebruik nog niet
Geeseling (De)isceneljfstraf,diedaarin geheel is verdwenen. De voorstanders dezer
bestaat, dat dûor middel van zweep-,stolt- strafvindt men in de achterljke landen,waar
nf rietslagen den stratschuldige een ligcbam e- de hoogere standen een voortdurend vader-

1jk leed wordtaangedaan.Zj werdinsooxten ljk patronaatwenschen tebehouden over de

onderscheiden:eenvoudigeenverzwaardegeese- lagere,zooalsinsommigedeelenvan Pruissen,

GEESELING- GEESTDRIFT.
in Mecklenbtlrg,enz.4als tegenstanders doen
zich kennen alle verlie,
hte, liberalt
!voorstanders valz de wetenschap? valz besohaving en
hmuaniteit onder alle natlën,dieo1)dehoogte
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de school en hethuisgezin.De ondervinding
spreekt 0ok hier h0e langer h0e meer het
veroordeelelld vonnis over haar uit. Uit de
l-eglementen der gevallgenissen en derscholen

van onzen tjd staan.De strjd overde ljf- is zj verdwenen; de practjk verbanthaar
straFen is nog niet volstreden. Engeland en m eor en m eer Vall het oorlogschip, uit de
sonlmige Zwitsersche kantons vergunnen aan kazerne en uitdeouderljkewoning.Degeesedegeeseling nog een wetteljk en t'
eiteljk be- ling wasook eene echteoud-l-lollandschestraf.
staan.Daarom behandelen we tenslotteenkele
hoofdgronden over en weêr aangevoerd.Ten
voordeele voert.m en ill allen ernst aan,dat

De Code Penal, in 1811 hier te lande ingevoerd, kende haar niet en schafte ze dus af.
'tBesluitvan denSouvereinen vorstvan11De-

de geeseling zich aanprjsta1seenegoedkoope cember 1813 (Stbl.no 10) bragt haarweêrin
straf voor den Staatt vooral in vergeljking werking,totdatzj?methet vervallen vandit
m etdegevangenis.Hetargumentverdienteven- besluit, voor goed in 0ns strafregt werd ge-

min ernstige bestrjdingt a1s het volgende: schraptdoordewetvan 29 Junj 1854(Stbl.
nameljk,datdevolksstem zich ten voordeele no 102).
van de geesèling zoudoenhooren.W egelooven
Geest ot'gaastnoemt men in onsland en
niet in dw aling te verkeeren, wauneer w e
onder volksstem , hier althans, verstaan de
stem van het iuwste,minst ontwikkelde deel
des volks,waaraan toeh nimmereen overwe-

gende invloed mag worden toegekend bj de
waardéring van straFen,en in '
talgemeen bj
het invoeren van m aatregelen, waardoor de

ordt
,, de rusten de zedeljkheid in delnaatschappj zullen bevorderd worden. Andere
argumenten leggen desgeljks al niet veel
grootel'gewigt in de schaalq zj ltliden ook
meerbezwarend tegen de gevangenisstl'af,dan

o0k oostwaarts langs de kust der Noordzee
in Duitsehland zoodanige hoogten,die zandig
en niet zeer vrachtbaar,ofbchoon hieren daar

met boomgewas begroeid zjn.

Geest, in tegenstelling van stoft noemt
wezen, dat met bewustheid werk-

n1011 0011

zaam is,zoodat het zich kenm erktdoordenken en willen. Steltmen den geest voor als
verbonden nlet het ligehaam el1 door dit
laatste met de buitenw ereldt dan geeft men
daaraan den naam van ziel.Uit de pogingen,
Om Ophelderingen te geven omtrent hetwezen

ten voordeele van de ljï'
straFen en in 'tbtj- vanden geest,isin dewjsbegeertedepneuzonder van de geeseling.D e geeseling w erkt
kort,en krachtig en treftalleendenstthuldige,
en niet, zooals de langdurige,minder intensieve gevangenisstraf, in de gevolgen? otlk
het huisgezin en daardoor de geheele maat-

schappj.Erbestaatn0geeneklassevanmenschen,wierzedeljkgevoelzoozeerisverstonlpt,
dat ze ongevoelig zjn voor de verbetel
.ing,

die de gevangenisstrat' bedooltq de prikkel

zzlc/plo-/: (leer des geestes) al
s een deelder
metaphysica ontstaan. Door middeldier leer
zooht m en op grond van de enkelvoudigheid

en Onstoffeljkheid desgeesteszjneonstertèljkheid te bewjzen. De dweepzucht, door
dergeljkepogingen geprikkeld,heeftweleena
gewaand, geesten te zien in eenestoleltike
gedaante en m et hen ln verband te staan
(zie Geestrersaqninyen). Vele physiolûgen

van den afschrik voor liychaamspjn zal Op maken onderscheid tusschen de ziel,als llet

helzsterkerwerken,daneenlgeandere.W ezien, beginseldes bew erktuigden levens,- enden
dat de ten voordeele aangevoerde gronden het geest,als een daarmede vereenigd hooger bein gewigt verliezentegelldebezwaren.Destraf ginsel van algemeenen aard.Aan dezen worder geeseling verbetert niet, en schrikt niet

den door hen verstand en wil,

af van misdrjf; de gesehiedenis bewjst, dat
dtâ'
1-, waar zj in volle kracht bestond,men
er steeds een rtlimergebrtlik van lnoestm alten.
Zj is al
tjd willekeurig; zj werktongelt
jkq

de ziel gevoel en zilneljke begeerte toegel
tend.---Noemtmen geest lem
b
l
prltl hetvermo-

de zwaarte der straf hangt grootelzdetlls at'

valz de wjze van uitvoering,die nooitdoor
de w et ot'den regterm etdevereischtenaauwkeurigheid kan bepaald worden.Zj isgevaam
ljk voor de gezondheid der individt
zënqvool'
den zwakke ltall zj ligt olltaarden - alis
't in de gevolgen - il1 eene veelzwaardkkre,
de doodstraf. M aar 'tlneest geldt tegën haar

en aan

gen om met vaardigheid van opvatting,metde
gaafder combinatieen metvernuftnieuwegedacllten voorttebrengen,danisgeesteentegenhanger van gemoedeljkheid,Ofvaneenehoofdvatbaarheid, 0ln govoelens elzgow aarwordingen in zich op te nem en.Eindeljk spreekt
lueu van den geost il1 tegenoverstelling van
den vorm Of'vall de letter.Algttmeen bekend
iulm ers is de gew igtige uitspraalt:mDe letter
dolldt, de geest is llet die levend maakt''.

en daarom heefttellallentjdedeopenbare
Geestdrift is eele hartstogteljke liefde
meening tegen haar gesproken ,dat zj den v()f
ll-het goede en st
shoone,waarbj gevoel
mensch onteert,henlmet sehande treftin het ()1,
1 vtlrstallll zittll vflreenigtln, pln die liefde
oog zjner medemenstt
hen, hem geljk stelt aan delldag te ltlggen.à'1014 villllthaarvooral
met het ditlr. De strafwet en de strafregter bi
j (1ell kllllsttanaar; IS tleze ltlet geestdrif't
behooren in den grootstf
tn luistlat
liger altjld vool-het stsl'1oolle btazield, dan zookt hj in
nog'den l-nelzseh teethl-tx!t;ltet z('
'
li
tlp?li-jl;g(
tA-(
)t.
)l ZJ
i-)4(, j'.
,f-àsv'
p
rtltôlttttll ll4t 1,k'
teattl'vallhf)t schoone
mclct worden gespaartl, opgewekt: z00$-('
(t1 te bereiken. Ook llf't ztttltllljlt gtlede kan den
het kall, m aarnooit vernietlgd.D atdoet de mensch in gt,t
lstdrif'
t ontvlamlllen, doch op
geeselstrat'.'tLangst en 'tkraclltigsthandhaatt godsdielstig gebiod ontaardt zt
j ligtin dweede geeseling in Ondel*sttheiden voxm zich uflg perj. Het wl
lf
ll
-tl gtl
esttlrit!
t wordtintussts
hen
als tuehtm iddel in de gevangenis: het leger, ftltjd i11goeden zin gt,brt
likt.
VII.
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Geestem unde,aan den mond der Geeste dom ,datalzjnevolgelingeneenevereeniging
van priesters zouden vormen door hetbeoetbnen der verhevenste deugden. Geljk echter

en aan de Weserhj Bremerhaven gelegenen
slechts door eerstgenoemd riviertje van deze
stad gescheiden, was door de regéring van
het voormalig koningrjk Hannovert0teene
zelfstandige koopstad bestem d. De kostbare
haven,in Julj 1863 geopendtnadatzj 0ngeveer eenjaartevoren plegtigwasingewjd,
beantwoordde echterweinig aan de grootsche
yerwachtingen.Toch vormtzj eene belangrjkeaanvullingvoordievanBremen.Gemelde

de denkbeelden, in de boeken des Ouden

Testaments uitgedrukt,een belangrjken invloed hadden op het Christendom ,zotlheelt

zich ook in de Christeljke Kerk allengs een
geesteljke stand Ontwikkeld, die,geheiligd
door het ûnuitwischbaar teeken (signum indelebile), uitsluitend de bevoegdheid had om
priesterljke werkzaamheden te verrigten,en

havenw erken bestaan uit eene groote k0m , zich geheel en al afzonderde van de leeken.
ter lengte van 550 en ter breedte van 130 Die stand onderscheidde zich door de tonsuur
Ned.el,en 2 kanalen,dietusschen massieve (kruinschering) en onttrok zich doorhetcoe-

kaajen de staddoorsnjden;voortsuitgroote libaat (echteloosheid) aan allehuiseljkeverpakhuizen en magazjnen, welke met den pligtingen. Aan dien stand, in verschillende
spoorweg in vexbinding zjn gebragt.Aldie xangen verdeeld,was dezorg voorallezaken,
werken hebben t0t in den zomer van 1866

de godsdienstbetrelende,toevertrouw d.Zulk

eene uitgave geeischt van ruim 21/amillioen een geesteljke stand bestaatn0g altjd in de
thaler,- voortsnog % millioen thalervoor R. Katholieke Kerk, en hoewel hj bj de

ypoorwegzaken.Reedsaanstondshad menook Hervorming vervallen w erd verklaard voor
het ontwerp in gereedheid gebragt van eene de Protestanten, is hj inzonderheid in de
2de havenkom met 4 breedere kanalen,het- Engelsche staatskerk en ook bj de Lutherwelk echter is bljven rusten,vooral daar sche en Hervormde Kerkgenootschappen eeniBrem en niet aarzelt, groote somm en aan de germate behouden gebleven.Alleen Kerkeljk
zeevaart te koste te leggen. Bovengem elde erkende leeraars hebben er regt,om bepaalde
teleurstellingkan intusschen niemandbevreem- verrigtingen te volbrengen,een ambtsgewaad
den.Immersaan de invaartin de haven zjn te dragen,enz.DeNederlandscheDoopsgezinvoor groote schepen n0g al zwarigheden ver- dendaarentegenerkennen volstrektgeengeestebonden,en de kleine plaats kan op verre na ljkenBtand.Hunleeraariseenvandebroeders
niet concurréren met Bremen,wanneerhet er der gemeente,welvoorzjnebetrekkingOpge0? aankomt,een schip metbekwamen spoed leid,maar zich vo0 'toverrige in geen enkel
u1tte rusten.Belangrjk voorhethandelsver- opzigtvan de andere broedersonderscheidend.

keerzjntrouwensdegrootepakhuizen,welke
te'Geestemunde werden gesticht,vooral bj
de aanmerkeljke uitbreiding van den petroleumhandel.Behalve den scheepsbouw en de
bedrjven,welke met hetuitrustenvan schepen in betxekking staan,bezit Geestem unde
eene eigene reederj. In 1869 behoorden er
38 schepen tè huismet een gezamenljk bedrag
van ongeveer 8400 last.In datJaar vielen er
568 zeeschepen, 325 visschersvaartuigen en
835 w ad-,rivier- en ligter-schepen binnen,-

Geesteranus, Gesteranl
u of Gil
bteraLèlés.
onderdezen naam vermelden wj:

Johannes G:6,
MJ:9J//
I'
/
::,eenNederlandsch godgeleerde, geboren te Alkmaar den 8sten N0-

vember 1586.Hj werd predikantteVreeland
in 1609 en te Alkmaar in 1617 ,helde sterk
over t0t de zgde derRemonstranten en zag
zich in 1619 van zjne bediening ontzet en

door de Staten van Holland ter verantw oor-

ding yeroepen.Ht
jbçgat
'zich echternaar de

Colleglanten te W armond en Rjnsburg,leerde
en de ejfers der uitzeilende schepen waren er het w even en hield zich verborgen.M et
ongeveerdezelfde.HeteigenljkeGeestemtnde betrekking tot het waarnem en van hetovertelt slechts 3000 inwoners, maar het grenst heidsambt was hj een voorstander van het
onmiddelljk aandevolkrjkeplaatsenGeesten- gevoelen der toenmaligc D oopsgezinden, en
dorfenBremerhaven.Gedurendeden 00rl0gvan voor'toverige hield hj zich aan dedenkbeelPruissen metFrankrjkin1870en1871bevond den derRemonstranten,zonderzich openljk
zichin de haven vanGeestemundeeengedeelte hj
bj z
hi
e
ch
na
vo
ao
nrts
te sluiten.Veiligheidhalvebegaf
der Duitsche vloot.

naarNorden in Oost-Friesland,

G eest (Heilige),zie Hellige.
C-.
FJ.
waar hj zjn broederen Camphnysen aantrof.
Geestel%ke goederen, zie Kerkelljke Hier verwierf hj dool- zjne vroomheid de
goederen.
algemeene achting, en toen er in 1622 de
Geestelkke stand. Deze bestond in pest heerschte? werd hjj erop den 4den0cIsraël,dewjlaldaar de afstammelingen van tobex van dat Jaal
- het slagtofer van ztjne
Levit0thetbekleeden derpriesterljkewaar- hulpvaardigheid. Hj schreef Onder anderen:
digheden waren aangewezen. In de leer van

rPredicatie over 'tontzet van Alckmaer,ge-

zjne discipelen niet uit een beyaalden stam

borum seu dictorum distinctio''1

Jez'
us vinden wj daarvan geen spoor.Hjheei
t daan ao 1618''1 - rIdolelenchus''1- rverof stand gekozen en hun 0olt nlet opgelegd,
om hunne maatsehappeltjke ofhllisvaderlijke
pligten te verzllimen. Evonmin W erd hun
voorgesehreven,0ra zich dooreen eigenaardig

DD e ma-

gistrattl'',- en rTpleitlinge t9thetChristeljk
lijden (1644)'', hoewel laatstgenoemd werk
00k welwordttpegcschreven aan zjn brotlder
Petrns,die in 1616 predikantwaste Egm ond

gewaad of yedrag van hunnemedemenschen aan Zee en Op den Hoefen,desgeljksin de
tq onderschelden.Integendeel,- het was de Remonstrantsche oneenigheden betrokken,zich
bedoeling van dqn stichter van het Christen- m etJohannes te Norden bevond.

GEESTERANUS- GEESTRIJKE DRANKEN.
.*9
384f1:

Geesteranus: een neef van den

voorgaande.l1j werd ln 1617 predikant te
Schelluinf
?n,doeh,tegeljk metztjn broeder,
den llden November 1619 afgezet,omdatzj
de Dordtsche leerstellingen niet wildelzontlltrschrjven.Arnoldlls werd nu predikantbtjde
Rem onstranten te Kampell, doch den lsten

Julj 1624 teAmsterdam in hechtenisj'
enomen
en naarhet slotLoevesteingebragt.Dlegevangenemingen zjneverdere lotgevallent0t163t

gemoute rogge, - en de gewone spiritus
meerendeels uit aardappels. Door eene geest-

rjke gisting van paardemelk bereiden de
Kirghisen de koemis, - en ezelinnenmelk

leverthetgalactozyma'
.Hetgemeenschappeljk
bestanddeelvan aldie dranken isdealkohol,
en van zjn gehalte is de sterkte van den
drank afhankeljk.Goede biersoorten bevatten
11/2-60'
/0 alkohol,- wjn 8-250/0,- en
brandewl
kjn 50o/o.Degeestrjke dranken ver-

heeft htl zelf beschreven? en het handschrift schillen in kleur, reuk en smaak; een en
is later door Rclteltema Openbaar gemaakt.
Bekend is
vooraldoor een fraaivers van
Tollens detrouw van k
bàzannartxz3Oontdl
jk.
M etdeze,in den Brielw onende,was Arnoll en zjverbraltdeze
d'lts G:::J:rtzp,'M,
9verloofk

ander is afkomstig van zelfstandigheden,die

vandegrondstoFen in de gegiste zjnoverge-

gaan,van bjproduden derglsting pfookvan

toevoegselen.Niet-gedestilleerdeplantensappen
bevattentbehalve Ongegiste suiker,de zouten

dier sappen en vltlgtige oliën.Bj de gisting
ontstaan, behalve den gewonen alkohol,n0g
anderealkoholsoorten,zooalsamylalkohol(foesel-olie),propylall
toholenz.,enaethersoorten,
de gevangenis,om metArnoldlu in hethuwe- en vandezelaatsteishetbouquet(derwjnen)
ljk tetreden.Laatstgenoemdeontsnaptevoorts afkomstig.Hetbierontleentzjnbitterensmaak
uit Loevestein m et eenige andere predikanteu van dehop.Vele brandewjnsoorten,worden
op den 19den Jt
llj 1631.Eenjaarlaterwerd terstond met vlugtige oliën verm engd ot'gehj Remonstrantsch predikantte 'sHage,ge- destilleerd met plartendeelen, die zoodanige
noot er wegens ztine geleerdheid en welspre- oliën bevatten. Zulke destillatie van vlugtige
kendheid de algem eene achting, en overleed ollen met verdunden alkohol en met eene
den 28sten Julj 1658.Zjn broederCornelinst suikeroplossing verschafen 0ns de likeuren.
D e gevolgen, die Wd Van het gebruik Van
in 1610 t0t predikant te Hoog-Blokland beroepen, werd desgeljks in 1619 afgezet.Jn geestrjlte dranken ondervinden vloejen in
1620 beltleedde hj het hoogleeraarsambt bj den regelvool't uit den alkohol.Dezeveroorde Remonstranten te Gouda?en 2jaarlater zaakt die bedwelming? welkewj onderden
zag hj zich,schoon geheel onschuldig,be- naam van dronkenschap kennenj en tevens
trokken in dezamenzweriny tegen prinsuvcff- eene aandoening van de maag en de darmenj
rlts,zoodateenesom van vlerduizendgnlden welkezich ingebrek aaneetlust,inhootklpjn
op zi
jn hoofd werd gezet. Schoon men hem enz.openbaart.Dc bedwelming wordt bevorlatervrjsprak,bleefht
jinHolstein,werwaarts derd door de vlugtige oliën en aethersoorten,
hti de wjk had genomen,en wast0t1647 die t)p de zentlwen werken, - en de aanpredikant te Frederikstad. M en m eent, dat doening der dal'm en door de suiker, daor
het dextrine in bier, en door de zouten in
hj vervolgens naar Hoorl
a is beroepen.
Nog een andere broeder, Nannilts genaamd, bieren wjn.Dewerkingvanheteigenaardig
waseerstyredikantte Aloordrechten in 1617 bestanddeel der h0p, de lupuline, schjnt
in den Brlel - en werd desgeljkswegens niet schadeljk te wezen voordegezondheid.
verbindtenisniet:toen hj in denkerkerwerd
geworpen.op eenevoorbeeldige wjze zorgde
zj voor hare hulpbehoevende moeder.maar
zoodra deze ov
/erleden was?snelde zj naar

zljne Remonstrantsche denkwtl
'ze afgezet en Door herhaalde bedwelming bti l
zet gebruik
vervolgd.
dezer dranken!wordt de aandoening van het
Geestrijke dranken noemtmen zooda- darmkanaa'lbljvend,,zoodatbtjeenegebreknige, die wjngeest Ofall
koholbevatten.Men kige voeding en bj'
eenegestadigeprikkeling
bereidt ze doorgaans in fabrieken door sui- der zenuw en het ligchaam niet best in staat
kerhoudendevloeistoFenineenealltohpl-gisting is Om aan ongesteldheden weêrstand tebieden.
te brengen en het gpgiste voelztte klaren ot' Avordt een dronkaard zick,dan verkeerthj
tedestilléren.Zulkesuikerhoudendevloeistofl-en

iy grootgevaar,terwtjlvoortsdeOverprikke-

verkrjgtmen uit zetmeel,doorhettemouten, llngderzenuwen zitt
h ligteljk in dronkaardswaarbj eeno eigenaardige giststot'hetzetmeel waanzin (delirium tremens) openbaart. Eene
i11 slliker Om zet, 0i'm en gebruikt daartoe bel
angrljke voedingswaarde bezitten de geestsuikerhoudende plantensappen. Tot de gcest- rtlke dranken nict.De alkoholverlaatgedeelrjke dranken behooren:wjn,uitdruivensap teljk doordeademhaling en metde urinein
ofmostbereid, vruchtenwjn?zooalsbessen-, onveranderden toestaud hetligchaam ,enwordt
appel-en perenwjn? bier,dateen a'
f'
kook- gedeelteljk dool' verbranding in water en
sel is van m out, voorts de gedestilleerde koolzullrontleetl?zoodat hj t0tplaatsvervanwateren,tlittllitden stropp?bjhetraftlni
hren ger dittnt (1e1*warmtegevende vûedingsm iddevan suiker overbljvt'
lltl,Ofuit hetmeelvan len. De zwaarljvigheid der drinkers komt

aardapptlls ot' van graan gtlB-tlllllen wordt. nit
atvan den alkohol,lnaar van de stliker en
C-lttgistt,st'
I-otlp levert'rtll'u? t'tn (.
.
a(,)1('
-Jl1iliklt)r dt,xtrknt,, in (
1i
)geestrtjlko drallken aanwitzig.
sterke soflrt ilt?rataïz
tia.D0 arak wordtvtlllra,l lletgebruik van kleinellflevtlelhedengeestrj-

verkregen uit rjstmflllt, cle Hong'
aarsche ken drank kan bj vermoejenis en somtjds
sliwowitza uit l'
jpe prtlimen? kirsehwasser o0k voor den bqlaal
-de een gtlnstigen invloed

uit ltersenpitten, -- de c,ogna(t door destil- llebben O1) het ligchaam. V0or 'toverige iB
latie van wjn, -- de korenbrandewjn uit het gebruik Onnoodig en het misbrnik gevaarQ7*
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ljk, daar dit laatste duizende huisgezinnen
diep rampzalig mlakt.
Geestverschkningen. Het geloot
'aan
eene gem eenschap m etdew ereld dergeesten,
zoodat men dezeep de eeneofanderewjze
kan waarnemen,vindtzjn grond in hetverlangen van den mensch,om het bovenaardsche Op eenezinneljk-aanschouweljkewjze
voor te stellen, en in zjn onvermogen,om
de verschjnselen van zjn eigen gemoed en

deraars,en nietlangdaarna beweerde Larater

in zjne vertaling der mpalingenesie (1769)''
van Bonnet,dat o0k het ligchaam als onster-

feljk moest,worden beschouwd)da,
a'
r hetin
fijneren vorm , als zenuwligchaaul, na den
dood den geestt0tom hulselbleefverstrekken,

zoodat het weldegellilt dool*middelder zintuigen k0n w orden waargenomen.Jnng-k%tilling

poogde in zjn rLeben und Verwantschatt
(1778):'ingang teverschaFenaan hetgevoelen,

van de buitenwereld naar eisch op te lossen. dat zelfs de Godheid zich kleedt in een menZookunnenlevendigedroomen ofdevermeende scheljk ligchaam ,Om alzoo degeringsteaanwaarneming van gewrochten derverbeelding, gelegenheden van het ondermaansche leven

welke zich inzonderheid bj sommige onge- op eenetastbarewjzetebesturen,- terwjl
steldheden verheFen, alsmede geheimzinnige Lavater in het rGeheimes Tagebuch eines
werkingen dernatuur den menach indenwaan BeobachtersseinerSelbst(1772)''eenpractisch
brengen,dat hj goede of'boozegeesten met voorschrift gaf om zich ktlnstm atig in een
eigene oogen heeft aanschouwd.Het geloof toestand van godsdienstige opgewondenheid te
aan een persoonljk voortbestaanenaanbel00- brengen, welke gesohiktheid gaft0t hetzien
ning of straf na den dood ontaardde in de van visioenen.In dientjdontstondendekwakm eening, dat de geesten der gestorvenen a1s zalverjen der geheime genootschappen, bjspoken,dat is in hunne voormalige gedaante voorbeeld van datder llluminatep,- alsmede
maar met lichtvormige ligchamen,op aarde die van bjzondere personen,welke beweerrondzierven en zich verledigden methet me- den in gem eenschap te staan-m et de geestendedeelen van waarschuwingen, vermaningen wereld, zooals Cayliostro en de koëjhuisen bedreigingen aan achtexgeblevene betrek- houderDchre
pfer,diezich in 1774 teLeipzig
kingen. Bepaald waren velen van oordeel, door zelfmoord om het leven bragt,- voorts
dat de zielen derboozenniett0trustkwamen, die der duivelbanners enz.,welke als geneesmaar omdoolden t0t aan den Jonqsten dag, heeren optraden, zooals pater Gtuzner (zie
ldaar).Korttevoren had de graafde&$'
iz
lftenzjeen levende hen doorverzoenlng hunner a
schuld verloste.Men vindt deze voorstelling Germain dweepzieke volgelingen gevonden in
de
O
ngel
oovi
ge
en
l
os
zi
nni
ge
kri
ngen
i
n
Fr
ankin vele volkssagen,bjvoorbeeld in dievan
den W ilden Jager, van het Spookschip enz. rjk,terwjlhetwondergeloofnietweinigverO0k de geest van den levende k0n zich,naar sterkt werd dO01-de uitvinding van het dierde volksmeening, verplaatsen en zich elders 1jk magnetismus doorMesmer.Zjneraadsel-

zirtbaarmaken.Zelfsbjdemeestontwikkelde achtige verschjnselen openden een wjd veld

GrlekscheenRomeinschewjsgeerenbestondhet voor dweepztlchten bedrog.Bjna allegeestgeloofMn daemonen,voorspellende droomen, verschjningen,welke vervolgensopzienbaarwaarsehuwende visioenen enz.Even oud ishet den ,stonden in verband metden m agnetischen
gevoelen, dat de mensch heerschappj heeft sl
aap en vielen ten deelaanjerS0n011 vooral
over het gebied der geesten, dat hj de ge- zenuwachtige ljderessen,die ln een magnetistorvenen kan oproepent om hem m et de schen t
oestand waren gebragt.GrootOpzien
gebeurtenissen dertoekomstbekend temaken. baarde voorts de geschiedenls der pzieneres
van
Pr
evor
st'' waarin de vroegere gevoelens
In de Christeljke wereld veroorzaakten de
voorstellingen van den duivel met al zi
AQrjne omtrentgeestverschjningen doorJustinus.

booze geesten niet alleep de toepassing van
het exorcism us en den geheelen toestel der
middeleeuwsche tooverkunstmethare bezwerings- en banformulieren1 maar o0k de ellendigeheksenprocessen,welke veleOnschuldigen

ner werden opgewarm d.Zelfs dw eepzieke natuurkundigen, zooals kbkhnbert, spraken van
eene rNachtseite der Natur''twaarop slechts
het magnetism us ons een enkelen,onzekeren

blik vergunde,doch Kerner g:fde bepaalde
aan een smarteljken dood prjs gaven. Gj verzekerlng, dat er eene geestenw ereld behet licht van wetenschap en ervaring vertoo- stond, die door menschen kon w orden waarnen zich dergeljke gevoelens a1s een ramp- genomen.Nadat de Zieneres van Prevorstge-

zalig en tevens hoogst gevaarljk bjgeloof. rtlimen tjd met een aantal bovenaardsche
lloogen lof moeten wj derhalven toekennen wezens'had verkeerd,begonnen deze ook op
aan onzen Bekker, voorts aan Tâomasi'tts, andere plaatst!n te voorschjn te treden, en
aan de Fransche hnc
' yclopedisten enz-,om- terwjl Kerner gebeurtenissen van vroegeren
dat zj zich bejverd hebben,datbjgeloofte en lateren tjd mededeelde?waarin de geesten
eener0lvervulden,bejverdezichEsaenmayer,
bestrjden.
svanneerm en de neiging tot hetgeloofaan om uitdiegegevens een stelselop tebouwen.
, dat de onstoFeljke
wonderen,hetwelk bjvelemenschen bestaat, Inmiddels scheen het.
in Mnmerkingneemt,kan hetgeenebevreem- wercld met al haren aanhang weder in verding wekken,datgodsdienstigedweeperj aan getelheid zou geraken, toen een en ander

lqutti-fkutti''en
de meening,dat er geestverschjningen plaats door prins Pièekler iu zjne yr
grepen,veleaanhangersbezorgde.ln devoor- door Immermann in zjn p'
Xtinchhausen'' op
gaande eeuw verwierf Swedenborg,w iens ge- eene geestige wjzeaan dekaakwerdgesteld,
schriften een geheel stelsel omtrent het rjk terwjlvervolgensReichenback (ziealdaar)met
dergeesten bevatten,veleleerlingenen bewon- zjnebeweringenoverhet od op nieuw voed-
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selgafaandeneigingt0thetbovennatuurljke. tegen hem gesmede zamenzwering werd aanTnzonderheid is deze in de laatstejaren ge- stondsonderdrukt.Hjheeftzich zeerverdienprikkelt
l dool'het biologisértàn,den tafeldans, steljkgomaaktdoorhetbevorderenvankunsten
de klopgeesten en hetspiritism tls,- zaken, eu wetenschappen,alsmede doorzjnestaatdie in het naauwste verband staan m et de kundige en godsdienstige verdraagzaamheid.
feilbaarheid onzer zintuigen en daarom aan Niettemin liet de onrustigheid der partjen
behendige bedriegers een uitm untend middel hem niet lang aan het roer. De verbannen
verschaFen, om hunne eer- Of hebzuchttell generaal Ralnave wierf te St.Domingo eene
h in 1865meester
koste der ligtgeloovigen te bevredigen (zie bende soldaten en maaktezic'
van kaap Haïti.W êlwerd de stad met hulp
Spiritismns).
G eeuw honger (Bulimie)noemt melleen der Engelsehen heroverd,doeh het hoofd der
toestand,waarbti deljderdoorbehoefteaan opstandelingen ontsnapte en had alzoo gele-

spjsondergt
àdtlrig geeuwen bjnat0tonmagt genheid,om zjnepogingen eerlang tehervatvervalt. Veelal is deze ongesteldheid een ge- t
en. Gefrard moest weldra eene onrustige

volg van overmatige gevoeligheid der maag- beweging in Gonaïves beteugelen,en in den
ztmuwen doorovergrikkelingvanhetsljmvlies aanvang van 1867 eene te Port-au-prince.
der maag.Insgannlng e)1overspanninggeven Daarna verhiet'zieh een nieuw e opstand in
vooral aanleidlng t0t deze ziekte, - meer hetdistrictSt.Marl
!.Deoproerlingendwongen
n0g dan gtqbrek aan voetlselbj eenekalme generaal N issaye-sayet, die aldaar het bevel
levenswjze. Het beste geneesmiddel is een voerde, naar Port-au-prince Op te rtlkken,
ligt verteerbaar voedsel,zooalsbrood,melkof en Salnare keerde terug naar Kaap Haïti.

vleesch. Men moet bj het toedienen daarvan Doorallen verlaten,legde Gqfrard hetvoorzorgen,datlnen den ljder de vingersnietin zitterschap neder en scheepte den 13de),M aart
den mond steke, daar hj gretig toebjt.O0k zits
h in naar Jamaka (zievoorts onder H(6ti).
is het van belang,hem geen drinken tegeven
Gefjon is in de Noordsche fabelleer de
in glas ot
'steen,daar hjjzoodanig voorwerp naam van eene maagd,dietotdeAsenbehoort.
ligtmet de tanden verbrjzelen zal. Arglis- Zj isdebehoedsterdermaagden enalwetend,
tige bedelaarsw enden weleens geeuwhonger

evenals Odin,en de zoodaniqe,diealsmaagvoor, 0ln medeltjden te wekken; doch bj den sterven,neemt zj op ln haarglansrjk
hen ontbreektdekrampachtig gespannen pols, pal
eis.Volgenssommigenzony zjvoorKoning
aan die ongesteldheid eigen.
GyV'
e van Zweden zö(
5tkaal,datdeze haar
GeFrard (Fabre)?voormalig presidentder zooveel land toezegde,als zj in een nacht

reptlbliek Ha'
fti,werd yeborenden 19denSep- en dagzoukunnenOmploegttn.Toenveranderde
tember1806 tel'Ansea Veatlinhetzt
lideljk
gedeelte van Haïti.Zjn vader,generaalNiel
tolasGe#ktv#?waseen dergrondleggel'
svan
deonafhankeljkheid t
leslandsen jouverneur
van eene der zuideljke provinclén. Nadat
Fabrebj hetleger(1821- 1843)t0tden rang
van kapitein bevorderd was, nam hj deel

zj de 4 zonen van haaren van een reusin
Ossen en sneed met de ploeg een groot stuk

land af,nameljk heteiland Seeland,hetwelk
in zeegeschoven werd.Zj htlwdevervolgens

metShjoldr,een zoon van Odin,en werd de
stam moeder der Deensehe koningen.

Gefe, de hûofdstad van het Zweedsche

aan den Opstand van generaal H lrard tegt?n Gefleborg-luën,hetwelk de landscllappen Gesden president B oyer,w erd door het volksco- trikland en Helsingland omvat en op bjna
mité benoemd tOt overste en was aanvoerder 3551
/2 EJ qeogr.mjlomstreeks150000 inwovan d: voorhoede der troepen van H érard, nerstelt,llgtaandenmondderGefleenaande

waarmede hj bj Numero Deux die van Boyer Bothnisehe Golf.Ztjiseene zeerwèlgebouwde
eene belangrjke nederlaag toebragt. N0g in en njvere plaatsen bezat in 1869rt
lim 13000
hetzelt'
dejaarbenoemdehetVoorloopigBewind inw oners. De rivier voxmt in (le stad eenige
te Port-au-prillce hem t0t brigade-generaal, watervallen en wordt btjharen mond door 2

en in 1847 t0tdivisie-generaal.De president eilanden in 3 armen verdeeld.Rondom de stad
.2
Nc#l,najverigOpdept
lpulariteitvanGfrard, heeft men ttlinen, waarin platanen, essehen
ontnam hem het kom mando en riep hem voor en populieren zeer goed groejen. Er is een
den krjgsraad,doch Gefvardwerdvrjgespro- hooggelegen kasteel,een fraai raadhuis,een
ken, en de presidpnt Sollloqq'
lte gaf hem in gym nasium , eene ruim e haven en eene uit1849 weder een komlnando,ja,na zjnezege- nluntende kaai. Voorts heeftm en er een be-

praal bj Tua Tabarra zt?llséen titelvallller- langrjken handel. T0t de uitvoer-artikelen
tog.O0ltin eelllaterenoorlogmetSt.Domingo behooren er jzer,timmcrhout,teer,vlas en

(1856) onderspheidde hj zich door zi
jne be- linnen,terwjlerhoofdzakeljk graanenzout
leidvolle zorg voo1*den tertlgtogtderartillerie

naar Banico. Niettemin pntwaakte 00k bj
kb
hltlong'
ae de jverzucht,zoodathj bevëlgaf
om Ge.gkaed i
n hechtenis te nemen en ter
(1()od te brengen. Ge.frard, bj tjdsgewaarsehtzwd, ontsnapte in eene boot in D eoem ber
1858 naarGonai'
ves. l'
lit
qr ()n eldttrswerdhj
tlflflr (l(àtrflt'pen tntA-oorzittttr fl()'r'Rellllbliek

worden ingevoerd.

Gegevens noemt men in de wiskunde de
bektlnde grootheden,uit wier verbinding m en

de onbekende moetbepalen.Gewoonljk worden zj aangedtlid door de eerste lettel*svan
hetalphttbeth,endeonbekendenflllordelaatste.
Gegenbaur (A11ton von),een verdienste-

ljklzistoriest'
hilder,reborenin1800teJvl
l'
llgtl
n

tlitglat
-t
ltx
pf
.
,ll,e11(litsront
.
lovltrallp
jval,zoollat inA'
Viirttlllbtt
rg,oltvlngztjnt
)ojllflidillgaan(10
hj (1e1115de:
1Jftullartj185t)?z()n(lt)rtegl#llstal
'
ld aettdeltlie te Miinchell, e11 stshllderde in dien
te ontnloeten?Port-all-larilltre binllentrok.Eene tjd tlen altaarstuk voor ztjne geboortestad,
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den heiligen Sebasti- voorstellende,en ver- gouden dukaat0
83/,:::.Vandeduizenddeeren,
volgens twee herders naar de rldyllen''van die de dukaat bevat,bestaan dtls slechts zeGeszner.Van 1823 tot 1826 zette hj zjne ventien uit minder edel metaal.In denzelfden
studie voort te Rome, waar hj zich vooral zin spreekt men van hetgehalte van m etaal,
onderscheidde door zjn fkaaicoloriet?zooals datin den handelw ordtgebragtin den vflrm
bljktuiteenigetafereelen uithetOude Tes- van baren, of van m etaalin ongedegen toe-

tament, welke zich thaus op hetKoninkljk stand, zooals het in het erts voorkomt.Bj
spprl,
paleisteStuttgartbevinden.Nazjn terugkeer andere koopwaren beteekentgehaltede q
belastte de Koning van W ûrtelnberg hem met demeerdereofmindere denydelbklteid.
de taak,om het kasteelRosenstein metfresGehe (EduardHeinrich),eenDuitschschrjco'steversieren.Hjontleendedeonderwerpen ver,geboren te Dresden den lsten Februarj
voor deze aan de mythologie,en deze kunst- 1793,studeerdeteLeipzi
gindereyten,vestigde
gewrochten geven getuigenis van eene rjke zich te Dresden,deed onderscheldene reizen,

verbeeldinq, van corredheid en bevalliglleid en werd in 1827 hofraad van den groothertog
van teekenlng en van een schitterend coleriet. van Hessen.Daarna washjalsprlvaatdocent
tzaam teBerljnyteCarlsruheen teDresVan 1829 t0t1835toefdehj wederteRome, werl
Tiaar jyg
**vooralencaustische en fresco-schilde- den,en bekleedde hler van 1833 t0t 1848 de

rjen vervaardigde,zooals nHerculesen Om- betrekking V2n Censor. Hj overleed aldaar
phale'' - pAmor en Psyche'' - depllemel- den 13den Februarj1850.lltjschreefdetl
*eurvaart van Maria'' - onderscheidene rMa- spelen rGustav Adûlf (1817)'' - yDel
'T0d
donna's'',- eene pKruisiging van Christus''1

Heinrich,s IV (1820),,,- mptdtj(1yz1),,,-

enz.In 1835 werd hj te Stuttgartt0thof- en yAnna Boleyn (1824)'' - voortsonderBchilder benoemd en versierde er de zalen van

scheldene zeer goede operateksten, - en

hetKoninkljkpalaismetuitmuntendefresco'
s eindeljk: mllistorische Novellen und Erzshuitde geschiedenisvan W irtemberg.T0tzjne lungen (1831- 1832, 2 dlnl''? - rschlosz
fraaiste stukken in olieverf behooren: Eene Perth und die Pulververschwbrung (1835),,,
rSlapende Venus 0n twee Satyrs'' beroemd OnZ.

wegens de voortreFeljke carnatie,- onder-

Geheim e artikelen ,zie Traetaten.

scheidene kleine voorstellingen van Venus?G eheim schrift(Het)dientom vooronineene pLeda''1 - en een groot altaarsttlk, gewjden den inhoud van brieven, berigten
TDe Heilige Maagd met hetkind'',voor de enz. onleesbaar te maken. De eenvoudigste
Kerk te W angen. O0k schilderde hj vele methode is deze, dat m en de letters door

fraaje portretten.onder de meesters in het cjfbrs,dusadoor 1,bdoor2enz.vervangt,
fresco-schilderen bekleedthjdeneerstenrang. doch hetontcjferen van zulk een briefzou
Gehaltenoemtmenhetbetrekkeljkbedrag weinig moeite kosten.Lastigerwordthetreeds,
van een ofander bestanddeelin een mengsel. wanneer men in plaatsvan de cjtbrs 1,2,3
De procentsgewjze berekening van een ge- enz.eeneandere arithmetische reeksaanneemt,
halte is de eenvoudigste en dus de gemakke- bjvoorbeeld 3)6,9enz.,zoodat3de beteeljkste. Zj wjstaan hoeveel deelen van eene kenis heeft van a, 6 die van b enz.,texwijl
ofandere stofgemiddeld bevatzjn in honderd men dan nietsbeteekenende cjfers onder het
deelen van hetm engsel.
cjferschrift kan mengen.In plaats van getalVoorts komt hetw oord gehaltevooralvoor, len kan men 0ok punten,ljnen,muzieknoten
wanneer er sprake is van m untstukken.D e
waarde der standpenningen wordt van zelf
bepaald door het gewigt aan edel mdaal
fl
jn,dat er in afgepast is.Goud en zilver in
zuiveren toestand kunnen niet best t0tmunt-

enz.gebruiken.ln genoem de gevallen isechter
de sleutelt dat is de regel,volgens'welken
hetschriftin gewone lettersOvergebragtmoet
worden, n0g we1 te ontdekken,zoodatm en

der edel metaal, b. v.koper,gevoegd w orden. Het gewigt der hoeveelheid got
ld ot'
zilver, die de munt volgens de wetmoet bevatten,heet hetgeltalteder munt.Hetgehalte
Yvordt in den regeluitgedrukt,nietdoor het

het bedoelde w oord voorkom t, alsmede het
gebruik van teekens,waardooz.men tekennen

daarbj nog veiligerwegen gezochten bewanstukken verwerkt worden;daarom moetbj deld heeft.Hiertoe behoort de aanwjzing van
ditgew igt ;Jn eenegeringehoeveelheid min- de plaats,waar in een voorafbepaald boek
geeft,datjuisthetomgekeerdebedoeldwordt
van 'tgeen men sehrjtt,- voorts hettralieschrift, hetw elk hierin bestaat,datde afzen-

cjfbr der hoeveelheid ;jn metaal,die in het der en Ontvanger in hetbezitzjn van 2v0lstuk gevonden Tvordt,maar door het cjfer, komen geljke platen, die Op de ljnen der
dat de verhouding van deze hoeveelheid t0t schrjfregels openingen bevatten, Qp onregelhet gewigt van het geheele stuk aanwjst. matige afstanden op deschrjfjnen geplaatst.
Volgensonze muntwetvan 26 November 1847 De afzender legt de plaat op het papier en
ishet gehalte van den gulden,den rjksdaal- schrjftde woorden van zjn berigtin deopederen denhalvengllldenvastgesteldOp945/1:(
,:: ningen.Na het wegnemen derplaatvulthj
dat is:het gewigt van de in die mllnten ver- met onverschi
llire zaken de regels aan en
vatte hoeveelheid metéalftjn staatt0tlletge- vel'zendt het papler,waarop de ontvanger de
heele - het bruto gewigtdier munten als g:heime ttjding kan lezen. zûodra hj zjne
945:1000;het gehalte van den zilveren pas- plaater ûp eenejuiste wjze op gelegd heeft.

munt i
t
s 640/,:4
):;datvan den gollden Willem , Dtl verschillende methoden van geheimschrit'
den dubbelen en halven goudell W illem is zjn ui
tvoerig behandeldin deplfrygtographil
t

900/,:4
):;en datvan den enkelen en dubbelt?s (1809)'' van Klûber. 0ok de pollcle bedient
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zich wel van geheimeteekens,bj voorbeeld vormt.Ditgordjn is in hetmidden enkelvouop l'eispassen,om elders de aandacht del
-be- dig en vormtnaar elke zjde 2 vooruitsprinsturen ()p deze ot'gene omstandigheid te ves- gendeplootjen benc.Devoorsteplooibloopt
beegvormig benedenwaarts naar den tongwor-

tigen.

Een gtledgeheimsehrit'
tmoetnietvatbaarzjn telJ,e1lal de ploojen vormen een halvevoor ontci
jfering dtlor ouingf
mrjden;hetmag maanvormigen boflg, in wiens midden zich
voorts nietingewikkeldendubbelzinnigwezen, de huig bevindt. Die boog kan door m iddel
en z()() min mûgeljk moeite opleveren aan del' spieren vergroot en verkleind worden,
den afzender en Olltvanger.Met de Oplossing zoodat hierdoor dedgel
egenhei
ddeontstaat!om
ea
chterzj
van dit vraagsttlk hebben zich reeds in de de m ondholte M n
te slulten,
16de en 17de eeuw Tritltemins, Athanasi'tbs zoodat alleen de w eg naar den slokdarm en
XîrcFzez en Wtzcos, en in onze eeuw vooral naar de neusholte open bljft.Debeide aehterKll
ibee en M œrtens (Guide diplomatique, 4de ste ploojen van hetgehemelte, doorcaanuitgave,1851)beziggehouden.Hetontejferen gewezen, dalen van de huig naar den wand

(dl
aohiFrer) van geheimschrit
'
t, waarvan de van den slokdarm ,om zieh hiermethetsljmslelltel Ontbreekt,vereisohteene groote vaar- vlies van dezen te vereenigdn. Zj vormen
digheid en schranderheid,doch sommigen heb- desgeljks een halvemaanvormigen boog, en
ben hetdaarin ver gebragt.Hetisreeds veel, tusschen de ploojen b en e bevinden zich de
wanneer zj weten? met welke taal zj te amandelkliexen.Door laatstgemelden gehemeldoen hebben. Da4A is hethun eerste werk te teboog kan de neusholte worden afgesloten,
bepalen,w elketeekensvocalen en welkecon- terwjlde gemeenschap tusschen demondholte

sonanten zjn,daaxmen eerstgenoemdenveelal en den slokdarm bljftbestaan.Dezeafsluiting
zonder groote moeite kan onderscheiden.Zjn geschiedt bj het doorzwelgen van spjs en
de vocalen gevonden, dan m oeten de conso- drank.Behalve hj het gebrtlik van voedsel,
nanten volgen, en als deze bekend zjn, is doethetgehemelte dienstals orgaan van den

men in staat, om de vreem de teekens in ge- smaak en behoorttevenst0tdesgraakwerk-

wone lettersovertesehrjven.

tuigen.Dikwjlsgebeurthet,datklnderen b
.j

en het zachte gehemelte.Het voorste gedeelte

dit gemis k0n doo1-het aanbrengen van eene

G ehem elte. Men ûnderseheidt het harde hunne geboorte hethardegehemeltemissen;in

van den bovenwaud dermondholtenameljk zilveren plaat w grden voorzien.
bestaat uit eene met een sljmvlies bedekte
Gehenna of het dal .
ffizlzlpel.
g was eene
beenplaat,terwjlhetachterstegedeeltealleen vruchtbare vlakte ten oosten van Jerusalem ,
gevormd wordt door hetsljmvliesen eenige waar de lsraëlieten de afgoden dienden en

kleine spieren. Het eerste is het harde)het hunne kinderen aan den M olonlttenoFerbragtweede het zachte gehemelte, en het geheel ten. T0en Koning Josla de dienst van Jehona
vormt den scheidswand tusschen de mond- en herstelde, werd dit dalbestemdvoorljken,
de neusholte.O0k aan de bovertzjde,welke dien m en eene begrafbnisonwaardigkeurdeen
naar de neusholte is toegekeerd,bezit deze die m en ernu en dan verbranddetom besm et-

scheidswand een sljmvlies, zoodat men het teljke ziekten tevoorkomen.Toenmen later
zachte gehemelte als eene verdubbeling van hetverbljfderverdoemden voorsteldea1seen
het sljmvlies kan beschouwen.W anneer de brandend vuur, gaf men daaraan den naam

van Gehenna,- een woordtdatin debgeken
des Nieuwen Verbonds meermalen voorkomt.
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G eheugen (Het)ishetvermogenvan den
qeest,om de ontvangene indrukken,voorstelllngen en gedachten te bewaren,zoodat men
ze naar willekeurwederte voorschjn kanroe-

-Nx
-h
iii
skl

pen.H et berustvooralopdeonderlingeverbindingsbetrekkingen der voorstellingen,die men
m etdennaam vanassoeiatieofaaneenschakeling
van denltbeelden bestempelt.Naar gelang men
m eer geschiktheid heeft,om woorden,namen,
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pjfers,zaken ot'plaatsen teOnthot
lden,onder-

seheidtm en een woord-,naam-,getals-,zaaken plaatsgeheugen. H et is van het grootste

belaug, het geheugen reeds vroeg op eene
doelmatige wtlze te oefenen.Dit kan gesc,
hieden door zich datjene,watOnthotlden moet

worden,z0o duidelpk mogeljk voortestellen,
en deze voorstelling eenige malen teherhalent
door zich indrtlkken te verschafen met
hulp van verschillende zintuigen, door die

indrtlkken op te nemen Op zoodanige tjden,
wanneer de geest de m eeste helderheid bezit,

mond wjd geopfl
nd en de tong naarbeneden - e11 door met afgetrpkkene onderwerpen
gedrtlkt is (zie btlgaande tiguur), ontwaart zinneljkemorktttlkensteverbinden.overmeer
m en) tlat het zachte gehem elte in # als een wel.
ktuigeljkemiddelenom hetgeheugentegegordjn naar beueden valt t
?n ilta de huig lnoettekomen,handeltàemnentonieazie(aldaar).
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Is het geheugen de vatbaarheid,om voor- of iets anders.De gehoorzaamheid kan vrj
stellingen op te nemen en te bewaren,en het wi
llig ofqedwongenwezen,- voortsinoverherinnexingsvermogen de geschiktheid om ze eenstemmlng met onze overtuiging ofonvoor-

frisch en uduideljk te vonrschjn te roepen,
nadat zj lang in schjnbare vergetelheid bewaard zjn gebleven,dan merken wj n0gOp,
dat bj sommige personen hetgeheugen zeer
sterk en het herinneringsvermogen zeer zwak
kan wezen.Toch isJuisthetherinneringsver-

waardeljk.In ditlaatste gevalspreektmen

daarentegcn veelal zw akker in de dagen des

gezag hebben erkend.Gehoorzaamheid is zoo-

ook van blinde gehoorzaamheid, en deze is
den m et rede begaafden mensch onwaardig.
Zelfs de zedewet, welke voor ieder mensch

dehoogste moetzjn,kan geeneonvoorwaardeljke gehoorzaamheid eischen, tenzj wj
mogen de hoofdzaak. Het geheugen wordt na rjp beraad hare waarheid en alzoo haar

ouderdoms,terwjlhet herinneringsvermogen we1de gelofte van velegeesteljke orden als
met betrekking totlang geledene gebetlrtenis- het eerste artikelder krjgswet.Die gelofte
sen vaak nFg ongedeerd bljft.
eischt,datde mensch ook tegen zjne overG ehlenlet is de naam van een silicaat tuiging handelen zal naar den wi1 van een
van den Monte Monzoni in het Fassa-dal anderen m ensch, zelfs zonder dat deze daar-

(Tyr0l).Het kristalliseert in korte quadrati. voor zjne gronden behoeft op te geven,sche zuilen en platen,dieafzonderljk ofbj dat artikel eischt, dat de vreedzam e btlrger
groepen in kalkspaath liggen.H etis meestal Op bevel van een anderen burger zjn naaste
donkergroen van kletlr, heeft een flaauwen zalverminkenofdooden,alwenschthj ook
vetglans, eene geringe doorschjnendheid,0n- niets liever dan met dien naaste vriendschapgeveer de hardheid van veldspaath en i
3 t0t peljk Om te gaan.In h0evereen en ander
soorteljk gewigt.Men kanhetslechtsindunne strookt metde waardigheid van den m ensch,
schilfers en dan n0g zeermoejeljk smelten, behoeven wj nietverderuiteen tezetten.
maar het laatzich doorzoutzuuronderafbcheiGehoorzaamheid isnoodig vool'elken burger
ding van kiezelgeleiontleden.H etiseenaltlill- met betrekkillg t0tde wetten van den Staat,

kalksilicaat met jzeroxydule en een weinig - vooralwanneerhj zelft0thetzamenstelrilagnesia,en bevat 310/0 kiezelaarde.
len en tlitvaardigen dier wetten heett medeGehler (Johann Samuël Traugott), een gewerkt, - vpor den werkm an metbetrekDuitsch natuurkundige,werd geboren te Görlitz den lsten November 1751, studeerde te
Leipzig in de wis-en natuurkunde en in de
regten, werd er in 1774 privaatdocentin de

king t0t den werkgever, omdat deze tegen
het vastgestelde 10On binnen zekere renzen

overden tjd en de krachtvan den werkman

wiskunde,in 1783raadsheer,en in 1786 bjzittervan hethooggeregtshof.Hj overleed er
den 16den October1795.Zjn rphysikal
isches
W örterbuch (1787- 1795,5dlnl''islaterdoor

heeft te besehikken, - en van de kinderen
m et'betrekking t0thunne oudersen leermeesters.lntusschen m oetzelfsdezelaatstegehoorzaamheid geeneblindegehoorzaamheidw ezen,
die haren grond heeft in vrees;- waar een

drup-ofluchtvormigestoflbn,- welketrillingen

Bonn in de godgeleerdheid, maar bepaalde

een aantalDuitsche natuurkundigen op nieuw
in 11 deelen uitgegeven. Voorts heel
t Gel
tler
een aantal Franscheen Engelsche werkenvan
natuurkundigen inhoud in het Duitsch overgebragt.

deugdeljk stelselvan opvoeding wordttoegepast, zal zj uit liefde voortvloejen,terwjl
regtsebapen ouders en onderwjzers liever gehoorzaamheid zullen vergen van overtuiging
dan vqn dwang.
G ehoor (Het)isdatzintuig,waardoorwj
G elbel (Emanuël), een der uitstekendste
klanken kunnen waarnemen. Deze laatste dichters van onzen tjd, werd geboren te
w oxden veroorzaakt door trillingen in vaste, Liibeck den 28sten Uctober 1815,studeerdete
worden voortgeplant totdat zj onze gehoor- zich weldra bj de letterkt
lnde en de aesthewerktuigen bereiken.Zulkevoortgeplanteklan- ti
ek. Tn 1836 beçafhj zich naar Berljn,
ken treFen naar hun aard op bepaalde wjzen waar htj in den dlchterljken kring van Cl
tade ultbreiding der gehoorzenuw in 0ns o0r, vlïtsqstl, Gaudy en Khqlev opgenomen werd,en
en worden door die zenuw overgebragtnaar zag zi
ch doortusschenkomstvan Sarkqny ge-

dehersenen,waarzjmetbewustheidworden plaatsta1shuisonderwjzerbtjden Russischen
waargenomen. Het zintuig van het gehoor gezant te Athene.Hiervond hj tjden geleheeft, even als dat van het gezigt,voor 0ns genheid voor zjnq studie en bezochtermet
urtius een groot gedeelte
eene onschatbare waarde, vooral omdat wj zjn landgenoot C'
daardoor in staatzjn gesteld,om dool*gear- van den Archipel. Nadat hj in 1840 naar
ticuleerde klanken elkander onze gedachten Li
ibeck was teruggekeerd,ilewerkte hj de
mede te deelen..Daarenboven vernemen wj bûtlwstoffen,die hj in Griekenland verzameld
door middel van het gehoor de toonen der had en verbond hiermede de studie derFranmuziek en verschaFen 0nshierdooreen Onwaar- sche en Syaansche let
terkt
lnde.Toen zjne

deerbaar genot. Eindeljk komt 0ns bj het
onderzoek dernatuuren o0k in hetmaatschappeltjk leven hetgehoorvaak op eenehoogst
opmerkeljke wjze te hulp.Omtrent de werk-

eerste yedlohten verschenen waren, scllonk

de Konlng van Pruissen hem een Jaargeld
van 300 thaler,en daar hj nu vandrukkende
zorgen bevrjd was,vertoel'
de hj te St.Goar
tuigen van hetgehoor raadplege men hetar- aan de Rjn metFreiliqrath,te Stuttgart,te
tikel Oor.
Hannover,in Silezië,te Berljn enteLilbeek,
Gehoorzaam heid noemt men de ondel'
- en w erd in 1852 hoogleeraar in deatlsthetiek
werping van onzen wil aan dien van iemand aan de académie te Miinchen. Nadat hj (
!1'
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16 jaarin diebetrekking was werkzaam ge- dige monographieën,zooals vanJoseplttsttzîtlzlo

weest en er in de voornaamste kringen geen (lelMediyo, overdeNoord-FranseheexegetenYveerklankTlal
vond
jne staatkundi
i
ll hi
jV00@r
k ge g(
3- slrhflolenz., voorts eenevertaling,getiteld:
@ z
voelens,
ZP*n ontslag en eerde in rllivan dt?s CastiliersAbu 'lHassan Juda ha1868 terug naar zjne geboortepl
aats.Nadat Levi (1851)'') e11 mliidistshe Dichtungen

hj eerst met Curti'
us de rulassische Studiën
(1840)''uitgegeven had,volgden in hetzel
fde
jaar zjne pGedicllte'',die in 1871 de 69ste
uitgave beleefden.Daarna versehenendepzeitstimmen (1841)''? ,rSpanisc
he Voikslieder
und Remanzen (1843) , rspauisches Liederbuch (metHeyse, 1852)7', m'
Ronlanzen

dt
'rspanischen ullditalienischenSchule(1858)''.
O0k sehreefhtj:rtrrstt
l
hrift und Uebersetzungen der Bibel in ihrer Abllangiglteitvon der

innern Entwickelung desJudenthums(1857)'',
(,11 rDas Jt
ldenttlum tlnd soine Geschichte
(1864 enz.)''. Hj heet'
t belangrjke bjdragt
ln

geleverd in het rzftitstzhrilt der Deutsehen
der Spanier und Portugiesen (metron Schaek', M orgenliindischen Gesellscllaft''
en zelf

1806)''1 3
tFiint'Bi
ieher FranzösisttheLyrik retligeert htj sedert 1862 1(.t ,yliidische Zeit(1862)'') DJuniuslieder(18deuitgave1870)'') schrit'
t tur 'W issensehaft und Leben''
Neue Gedichte (8ste uitgave 1865)''
Geijer (Erik Gustav), een verdiensteljk
Gedichte und Gedenkbl:tter (5de t
litgave Zweedst'hgeschiedst'
hrjjver!gebolen denlzden
1868)1' voortseenigetooneelsyelen$zooals Januarj 1783 teRansiterln 'l/s/t?l.mlantl,stuDKönig Roderich (1844)'' rMelsterAndrea deertle te Upsala en bellaalde reedsals stu(1855)'',
rBlunhild (1857, 2de uitgave dent den grooten prjs der Zweetlsche Acadz1861)*''1
DSophonisbe'', welk laatste in miedoorztinelot
ket
leop Sten ,
9/,
?1,
re.Nadathj
1869 met den Sehiller-prjs werd bekroond. in 1809 eene reis naar Engeland volbragt
Eene verzameling zjner staatkulzdige gedich- had,werd hj in 1810 leeraarin degesohieten is onder den titel vall plleroldsrtlfb''in denis te Upsala,en Ontving kort daarna eene
1871 in hetlichtverschenen.Zjne geditsllten betrekking bj hetrjksarthiefte Stûckllolm.
Onderscheiden zich nietallet!n doorOngempfàlle Hier stichtte h!j het pGotlliseh Verbond''en
zoetvloejendheid, maar ()ok door een (tiep plaatste onderseheidene prpza-stukken en gegevoel, door echte vroonllzeid,dool'ernst en dichten in rldtl
na'' llet tjdsct
hrift dierVerkracht,= zj geven getlligenisvaneenerjke eeniging. Tevens gat' l1j zjn rFörsi;k till
verbeelding en van eenbenjdenswaardigmees- Psalmer (1812)'' in het licht? van welke
terschap over de taal.

Onderseheidene in t1e gezangboeken in Zwe-

G eiger (Abraham),een uitstekendTsraëlie- den zjn tlpgenomt
ln.ln 1815 keerde hj als
tisch geleerde, geboren te Frankfbrtaan de buitengewoon adjunctt tctrug naar Upsala en
Main den 24sten Mei 1810,ontving aanvanke- werd in 1817 hoogleeraar in de geschiedtlnis.
1jk onderwjs van ztjn vader? kwam eerst Zjnt
,voorlezingen vollden gropten btjval,en
met zjn llde jaar op eene schoolen begaf meermalen ontving h!i de warme hulde der
zie'
h in 1829 naar de universiteitteHeidelbel-g studenten. Als at
kevaardigtle der Aeadémie
en vervolgtans naar die tt) Bonn, waar hj woûnde hti in 1828 1830 en in 1840 1841
zich met jjvttr toelegde op de wjsbegeerte den Rjksdag bij?en bttlltloltlebeide malelltf
lt
en op de Oostersche talell?terwjlhj tevens de commissie,bf'lastlllethetpntwerpen eener
zjn antwlord bekroond zag op de académi- ttonstitutie. Avegens ziekte legde hj in 1846
sche prjsvraag: p'
W at het
?t'
tMohamlned ont zjn hoogleeraarsambt neder tt
n begaf zieh
leend aan degew jdeschriftenderTsraëlieten ?'' naar Stot
lkholm , waar hj den z3sten April
Tn 1832 zag hj zicth gllplaatsta1s rabbjn te 1847 Overleed.Van zjne gt'sehriften noemfxn
W ieszbaden,en in 1835 deed hj metanderen wtj:Svt
)a riketshi
ifder(eerste detll1825)'')
het 2
,zeitschril'
t fiir Jiidische Theologie'' in DSvenska tblkets historia (1832 1836, (1l
het llcht verschjnen,dat weldra hetmisnoe- 1 3)''
Tecklzing af Sveriges tillstand
gen wekte der behoudende partj. In 1838 Och at'de t'örniim ste halzdlande personernelkan
ging Geiyer a1s rabbjll nanr Breslau,waar Carl XTT's disd tillKilnung Gustav TT'
f 'sanhj desgeljks aan hettige aanvallen was trade tillrtageringtàn (1838,3dln)''.Metandtlren
blootgesteld. Om aan zjne denkbeelden heett hj vele bronllen voor de Zweedsehe
ingang te verschaffen, gaf hj den eersten geschiedenis aall htlt licht gebragt, en een
stoot t0t het houden Vall vergaderingen doorhem geredigeel'
d rtzittel'attlrbladet''werd
Van rabbjnen, wel
ke vervolgens te Brulls- algenleen gelezen. Voorts was hj ('omponist,
wjk? te Frankfbrt aan de Main en teBreslau en hj heelt bj onderseheidene van zjne liewerden belegd. Bj df
? tweede was hj a1s deren ook de mtàlotlieën geleverd.
Ondervoorzitter en btjde derde als voorzitter
Geiler von Kaisersberg (.
Johann),een
werkzaam. Ilj behoorde inttlsst'
heu niet t0t lleroem d D uitst.h kansplredenaar, geboren tf)
hen, die geheel en al nlt't het verledene Sehaffhausen den 16de)'Maart 1445,werd na
wilden breken4 daarolll wees 11j in 1846 en t
len vroegtjdigen (lood zi
lnsvadersdool
-zi
lll
18G0 het beroep van Ieeraar bj de hervor- grootvader te Kaisersberg in den Elzas opgemingsvereeniging te Berljn van de hand.ln voed, studeerde te Freiburg (tn te Basel in
1863 echter gaf hj gevolg aau zjne benoe- de godgeleerdheid, trad'a1s prediker f)p te
ming t0t rabbtjn in ztjne geboortestad,waar Frei'
btlrg, wtard naar MTiirzbllrg borotlpel)?
hi
jverA'
olgensjverigwllrkzaam bleef.Behalve vfArvolgens naar Straatsbllrg, waar lnen hem
ltlerredfant,
n, g:?l(
.gt.1l1(
ài(lss('llli1'
t(.I1 t
)n talrjkc i11 1478 t0tdonlprtàdilttïr llenot'kdltltà,e11ovtxl-bi
jtlragl,
n in reedsgtalloerndti
jdstz
hril'
t:leverde leed aldaar (len 10t
lel1Alaart 1510.1lj l)ehi
j eenige uitstekende gescllietl-en letterktln- lloortle tot de geleel-tlstl! f.à11 tevens t0t de
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zopderlingstemannen van zjn tt
jd.Zjneleer- gebirgs (1839 1842t 2de uitgave 1850)1'?
redenen werden door hem in hetLatjn ge- ))Ueber die Braunkolen Sachsens (1840)'',
schreven en in het Duitsch gehouden en Giia vûn Sac,
hsen (1843)'' en rGrundrisz
onderscheiden zich dooreen uiterstpopulairen derVersteintn-ungsktlnde (184G)''.Laterlegde
toon. Hj ontleendt
? zijne beelden aan het hj zidz hot
al
klzalkeljk t0e op de kentlis der
lcven en versm aadde 110(t11 het w apell der seeltndaire watervormingelz, zt
loals bljltt uit
geestigheid, notsh dat der satyre en dreefdit zjne gescl
uiften:pDer Qtladersandstein oder
veel verder, dan men thans met de waardig- das Kreidegebirge in Deutschland (1846
heid van den kanselredenaar bestaanbaar zotl 1850)'', en ,Das Qt
ladergebirge oder die
brmation in Sachsen (1850)''.Voorts
achten.Hj mag derhalvealseen voorlooper Kxeidet
van Abraltam a t
$WA?
z
ft
z Clara beschouwd '
wor- schreef htJ: rDie Versteinertlngen des deutden. Van zjne geschriften vermelden wj: schen Zechstelngebirgs(1848)7*,- tversteineHetpNarronschiff(1511)'',nameljk 412 leer- rtlngen der Grauwackentormation ln Sachsen
redenen overhetPNarrenschil''van Brant,(1852,2 dlnl'',- zDie Steinkohlen Deutsch>Das irrig Schat. (1510),, - roer styejl
?u lands und anderez'Staaten Etzrûpas (1865)''.
Paradiesz (1510'', - rDas SchiF der Pöni- Sedext 1863 redigeerthj met Leonhard het
urMineralogie,Geologie und
tenz und Btlszwirkung (1511)'* - rDas DNeueJahrbuch fBuch Granatapfel (1511)5', - en ppostill Paliiontologie''.
Geisenheim , een vlek in het hertogdom
(15Q2)''.
G eilnau is de naam van een dorp in Nassau,ligt aan de Rjn en isvermaard door
Nassau,nietvervan de Lahn en in denabj- eene voortreffeljke wjnsoort, die den naam
heid van Fachingen gelegen; het ontleent van Geisenltebner draagt.De beste groeiplaatzjne algemeene bekendheid aan eene mine- sen zjn er de Rotheberg en de Kosakenberg.
rale bron, wier water bj een warmtegraad
G eiser (De),eigenljk de Geysir (deW oevan 10,6OC.een soorteljk gewigt van 1,004 dende), is de naam der grootste springbron
bezit, sterk opbruist, niet riekt en geen op Ilsland.Zj ligtin hetzuideljk gedeelte
zouten nasmaak heeft.Zi.Jbehoortt0tde zure, van heteiland,5 geogr.mjltennoordwesten
jzerhoudende bronnen,belzatk00l-,zwavel-, van den Hecla en 3 geogr.mjlten noordzout-en phosphorzuur natron,koolzure kalk- nofn-doosten van den voorm aligen bisschopsen talkaarde,l
toolzut
lrjzeroxydule,mangaan- zetelSkalholt,aan den voet van een grooten
oxydule en kiezelaal*de, benevens koolzuur- gletscher,in een vrtjeFen,doorrotsige heugas, en dient vooral tot bevûrdering van de vels omgeven en m et gras begroeid dal,waar
werkzaamheid der sli
jmvliezen, der klieren het warm e water uit 28 grootere en kleinere
enz. Het Gellnaner water wordt in grgote openingen oprjsten een gestadiggexaaszjne
hoeveelheid verzonden.
aanwezigheid verraadt, terwjl daarenboven
Gexne-zuur, een bestanddeel van de uit 10 of 12 andere kloven en gaten de
humustteelaarde),onderscheidtzichvanulmine- warme waterdamp zich verheft.D e grootste
en huminezuur hoofdzakeljk door de eigen- en merkwaardigstediel'bronnen zjn de(Ieiser
schap, dathet'door stetk verwarm d salpetex- en de Stockr (het Botervat), slechts 100

zuur aanvankeljk licht-rood gekleurd wordt schreden van elkaâr verwjderd. Laatstgeen later met eene bruinetintOplost,terwjl noemde Ontstond eerst in 1784 bj eene aardde beide andere zuren een fraai lichtrood
poeder Opleveren,hetwelk vervolgens oplost.
Zuxingzuur doetin eene oplossing van ulm ineen huminezuurbruine vlokken ontstaan, maar

beving en wordt om die reden o0k wel de
XNieuwe Geiser'' genoemd.Uit al die bron-

nen rtjzen warme waterstralen uit den bodem
omhpog,

somm ige aanhoudend!anderem et

tusschenpoozen. De meeste sdlelden kiezelniet in rene oplossing van geïnezuur.
G einltz (Ilans Bruno))een verdiensteljk aardeafaan hunnen lnolld?zoodatzj erden
geognost en palaeontoloog,geboren te Alton- bodem allengs ophoogen en kegelvormige
bul'
g den 16den Octnber 1814,bezocht er het heuvels vormen, waanlit ztj te voorsehpn
gym nasillm , kw am toen als leerling in eene

treden. De Groote Geiser heeft reeds zulk

apotheelt, en studeerde vervolgens te Berljn een kegel gevornld ter hoogte van 10 Ned.
en te Jena.Nadathj den doetorsrang in de el, met eene middelljn Vall65 Ned.el,Op
wis- en nattlurkunde verworven had, werd w iens t0p zich eene sehotelvormige kom behi
j in 1838 hulpleeraar aan de technische vindt? die bj eene middelljn van 20 Ned.el
school te Dresdent en weldra tevens leeraar eene diepte heett van 2 N ed.el.Tn hetm idin al de natuurktlndige vakken aan het0p- den van deze kom bevindt zich eene ronde
voedingsgestichtvanB loehmanLl:alsûokinspec- ogening l
ttet eene middelljn vallC) tlleene
teur van het Ktminkltjk Kablnet van deltl dlepte van l'tlim 20 Xed.el,welke naar benede
n
ee
ne treehtervomuige gedaante heeft.
stoFen. Nadat dit laatste door de vlam ulen

lezer opening zjn zt
sö glad gevernield was, zoxgde hj voorde doelmatige De wanden t
inriyting van het nieuwe muséum ,en werd poljst en zööhard,dathetnietmogeljk is,
er ln 1850 hgogleeraar in de mineralogie aan
de technisehe schoûl, die inm iddels in eene
polytechrisehe was herschapen, en in 1857
directeur van het geologisch musétln). Van

er met den hamer een stuk afte slaan.Ge-

woonljk is t
le kom gevuld met helder zeegroen water, waarvan de temperatuur rllim
82OC. bedraagt. Plotseljk verneemt men een

zt
jne talrjke merkwaardige geschriften not
l- onderaardscllgeromltlel? debodem trilt:
men wj: ocharakteristik der Schichten und het w ater in het bekkeu begint op te borPetrefaden des sschsisch-pöhmischen Krpide- relent groote stoombellen stjgen uit de
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middelste opening omhoog en stuwen het met zjn regementnaarPodolië,en in 1806,
kokende water opwaarts. W eldra ltom talles bj het uitbarsten van den oorlog tegen de
w eder t0t rust,en de digtestoomw olken ver- Turken bevond hj zich in Moldavië en W an aanvalOp Sj
@oemla streed hi
j
dwjnen. Deze kleine uitbarstingen volgen '
lachi
4
l
e. Bi
.:j de
elkander regelm a.
tig Op m et tlxssehertpoozen l
utl
t,flngelutl
cne dapperheid tegpn de '
rurksthe
van 80 tflt 90 m inuten,m a,
ar in lipu leOI)vltn ovt
-rmagt? en bi
j tl(
3 llelégt
aring valz l'
tt
li
?steen etmaal ontwikkelt de Gllistlr dporg'aans s.jf
lek en GioergewovOlbragt hi
j lueteen klein

al zjne kracht.Een gerommelals dat van korpsvri
j'
willigerseenest0t
ltt
adaad,nauleli
jk
den donder doet zich hooren?

het water

het vernielen der brtlg pver etan al-m van de

i
ndekom beqinttegolven en testroomen,- Donau tusschen die tw eevesfingen.Daarm en
en in het mldden ontstaan groote stoomwol- zjne verdiensten nità
t hoog genoeg schatte,
ken, waar een waterstraal ter hoogte van werd hj wrevelig, zflodat hj zjn Ontslag
ongeveer 30 Ned. el met Ontzettend geraas
doorheen breeltt. Groote en kleine stralen
verspreiden zich naar alle kanten, en het
geheele tafereel is in een digten nevelvan

vroeg en een gehuurd landgoed bj Boekarest
betrok. Toen echter Rusland zich gereed

maakte,om tegenFrankrjktestrjden,spocdde

Geismar zich naar Petersbtll'g en w erd als

stoom gehuld. Eindeljk hoort men het ge- adjudant bj generaal Baehmet
jew geplaatst.
luid van een geweldigen schok in de diepte, In hetgevechtbj Ostrûwno Ontving hj eene
en daarop volgteen w aterstraal,die w eleens w onde en k0n t
terst in 1813 teruglteeren naar
50 Ned.elhoog is en steenklom pen en gruis het leger.Miloradow'
itqj gafhem bevel,om
met zich sleurt. Dit geheele verschjnsel met 300 ruiters een strooptogtte ,doelz(loor
duurt ongeveer 10 minllten. Vtsör de uitbar- Saksent en het gelukte hem en den overste
sting is de tem perattlur van het w ater op Orlow den 14den Maart 1813 boven Meiszen
eene diepte van 20 Ned. eliets hooger dan over de Elbe te treklten en op den weg naar
het kookpunt,terwjlzj na de uitbarsting Nossen stand te houden tegen eene lo-m aal
toteenigegraden beneden hetkooltptlntdaalt. zoO sterke krjgsmagtonderD'
l
trl
tttet?nRechDe Stockr hecft eene buis, welke slechts bery. Bj het korps van graafPlatow in de
een paar Ned.elwjd is,en hetwaterstaat Om streken van Altenburg en gedurende den
ongeveer4 Ned.elbeneden haren mond.Toch slag van Leipzig beweeshj metzjnerliter-

bljft het er aanhoudend koken en razen en bendebelallgrtikediënsten.Den 19denoctober
bezit onder in de buis, welke 17 Ned. el werd hjmet2regeltlentenkozakkennaar'
W eilang is, eene temperatuur van 1140C. De mar gezonden,o1n den Hertog te bese'hermen
kracht en de massa van het water zjn er tegen de vlugtende Fransehen,en aan zjne
niet z()o aanmerkeljk als bt
j den Grooten kom st had de stad Aveimar hare redding te
Geiser, doeh zjne uitbarstingen worden be- danken,toen de Frausche geueraalLefèbrre-

schrevenalsnietminderindrultw ekkend.- Tot .lldq
szlofzdd/e.s haar bedreigde. Hierna w oonde
eene andere groep van warme bronnen be- hj den slag bj Hanatlbj en vervolgensals
r den
hoort de Kleine Geit
ser, Op 8 geogr.nljl kolonel onder den hertog 'van T'rvizz?c'
afstands van den Grooten gelegen De Oorzaak veldtogt van 1814. '
fl'
t 1817 werd hj bevan het Ontstaan dezer springbronnen is ge- vorderd t0lgeneraal-majoor?wasin 1826 belegen in het uitzettend verm ogen van den hulpzaam bj het dempen van den opstand
stoom. Het water der onderaardsohe holten van Pestelen M'
tralt
felv,geleiddein 1828 bj
wordt door vulcanisoh vutlr z0o sterk verhit, den oorlog tegen de Tllrken de voorhoede
dat het, aan het koken gebragt en gedeelte- van het 6de korps over de Proeth,en bragt
ljk in stoom omgezet,doorde uitzetting van er den 29sten Septl-m ber in Klein-MTalachye
dezen door de naatlw e buis geperst en m et den Pasja van MTitldin eene volkomene neder-

kraeht opgestuwd wordt. Daarbj ontsnapt laag toe. O0k in 1829 volbragt hj ondertevens de stoom , en eerst dan, wanneer er schtlidene voorspoedige strooptogten op het
eene voldoende hoeveelheid nieuwe stoom Turksche gebied, veroverde de stad Raehow a
voor het vereischt uitzettend vermogen pnt- en verjdelde door een dapperen aanval de

staan is, herhaaltzieh hetzelfde versehjnsel. gevaarljke beweging,die de Pasja van SkoeG eism ar (Friedrich Kaspar, baron van), tarina den Vrtlde van Adrianopelin den l-ug
een 'Rtlssisch generaal,geboren den lzden M ei

der Russen dattht te volbrengen.D e Omw en-

1783 te Severinghallsen bj Ahlen in Munster- teliug in Polen vtl
reischte Op nieuw zjne
land, nant als kadet in Oostenrjksche dienst dienst.Hj stolld aan hethoofd vantàen korps
deelaan den veldtogt in Italië in 1799,w erd ligte kavallerie, dat echter, nadat het den
in 1800 gevangen genomen,maarteGentladoor 19den Februarj 1831 bj Stoczek had moeten
M as&'& @ Op zpn eerewoord ontslagen.Hierna wjken, bj de nachteljkeOvtlrrompeling van
t0t luitenant bevorderd, llam hj in 1804 ztjn hetRussists
hell'
ger(1001
-Skrzyneeki(31lrlp.
artl
Ontslag, om in Ellgelstzhe dienst te treden. nagenoeg geheel vernietigd wert
l. Geiemar

Reeds was hj (
)? weg naarCeylon)Om dat werd voor tlell krjgsraad geroepell, maar
voornemen ten ultvoer te brengen: toen hj
zich te f/orfu liet overhalen?()m zjn degttn
aan Rusland te wtjden.llj werd eralsvaalldrig geplaatst btjhet rogeluentgrenadiers,(àr1

vrjgesproken?nam det
?l aan de bestorming
van MTarscllau tm ontving daarbj eentt belangrjke wontle.lltj zag zit'
h verArt
llgensbe-

lao(!nld tOt aranArtlf?l'tttyl*van llt?t Gdearnteekorps
trok in 1805 tegen Napels te vttlde.rjAot?lltl() en t0t generaal (1e1.kavallerie, et1 clverlf?ed
Russell na den slag bj Austerlitz ltalië elt te Pett,rsbtlrg tltkl1 loden M f'i 1848.
vervolgens ûok Corfu verlietell,ging Gelsmar , Geit (Capra .
Z.
) ibr de naaulvalleen ge-
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slachtvan herkaauwende z:ogdieren,hetwelk

een zamentrekkend vel'm ogen en waren voor-

zoowel de eigenljke geiten als de schapen heen in (1e geneeskunde in gebruik.Zievoflrts
omvat.Beide hebben onvertakte,hoekige)op

verschillende wjze gebogen horens, ()p ('ell
beenaehtig uitsfeekselvan het voorhoofdsbeen
geplaatst en voorzien van holten,welke met
die van het voorhoofdsbeen gemeenschap hebben. Het verschil, dat tusschen geiten en
schapen bestaat, is hierin gelegen: dat de

eerste,althans die van hetmanneljk geslacht
(de bokken),een baard Ot'sik dragen,wlàike
btidelaatste ontbreekt:- tlatdestreek tlsscllen de Oogen en de neusgaten bj de geiten
(loorgaansvlak Of1
:01,(
?1
z bj de schapeu b0l
ist - en dat de punten der horens bj de
geiten naar achteren gerigt zjn,en bj de
schapen naar voren.

Men verdeelt de gyiten wederin steenbokken (zi(?aldaar) en ln ele
qenlj
lke o
7:'
t
Jf6z2.V'
an
deze laatste noemen wj ln de eerste plaats
de wilde .g/J (C Aegagrus), van welke de
ovel'ige,'als verscheidenheden, afkom stig
sehjnen te wezim.De wilde geiten houden
haar verbljfin hetgebergteinPerziëen dragen er t1(
?n naam van paneny.Demannetjes
hebbengroote,dewjfjeskleineOfinhetgeheel
geene horens.In de maag dozer dieren vindt
men de bezoar-steenen (zie Bezoar). Van de
gewol
zegeitofbok (C.HircusL.
4heeftmen

Onder Spiraea.

Geitenkruid , zie Oapraria.
Geitenm elker (De)ot'Caprimvl
yl
tsiseen
vogel,w elke t0t de fanlilie der Zwaluwaehtigen behoort.Het geslacht Caprlmldy'
tts onderscheidt zich door lange baardborstels, 0en

wjden bek, lange vleugels, en korte met
vederen bedekte pooten metgedeelteljk aan

elkaâr qeheohte teellen, van welke d()achterste zlch ook naarvoren kal
zdraajen,terwjlde middelste veelaleen getanden klaauw
draagt. Dit goslacht maaktden Overgang uit
van de zwaluwen totde nachtrootkogels.De
Europésehe geitenmelker,die zjn naam Verschuldigd is aan hetsprookje?dathjdegeiten
de m elk zotlafzuigen,heett de grootte eener

duif,isgrjsbruinvankleurmetdonker-zwarte

en bruint) dwarsstrepen en heett een regten,

schjnbaaratkesneden staart.Hj iseennachtvogel, evenals de andere soorten van dit geslacht en bezit, evenals de uilen, groote

Oogen en ooren. Hj iaddert als eenevleermuis,doch maaktdaarbtjnagenoeg geen ge-

drt
lisch.Dikwjlsltlaatsthjzichop den gond

en beweegt zil!h l1 een klein bestek.Zlthj
op een boomtak,dan geett hj aan zjn ligchaam de lengte van dezen.Voortsdoethj

vele verscheidenheden,die in gestalte,kleur, een zonderling gelllid llooren, hetwelk niet
haar en zelfs getal van horens van elkander geljkt op dat van een der ûverige vogels.
afWjken.DeanyorageittlitKlein-Aziëdraagt De geitenmelker houdtvan AleitotSeptember
wit, lang en flJ'n haar, lange schroefvorm ige zjn verbljf in het noorden van Europa en
horens en lange,nederhangende Ooren. Alen Azië, en den overigen ttjd in Afrika, en
weidt ze in groote kudden in de om streken voedt zich met nachtvlinders en torren.Het
van Angora,ten van hethaax vervaardigtmen wjfje legt 2 vtlilwitte,bruingevlekteejeren
de zoogenaamde kemelsharen stoffen.- De op den grond, zonder een nest til hebben
yeit,tllzt Thibetisberoemd wegensharekeurig gemaakt,en de broeittjd duurt14 dagen.
In Am erika heeft men ondersctheidene soorfiine wol, die t0thet maken van kaqjmiren
sioFen dient;de eigenljkekasjmirgeitisgrjs ten van dit geslaeht, en onder deze eene,
en heeft korte 001
-011.Zj is in 1818 met goed die den naaln draagtvan pw hip-poor-will''naar

gevolg naar Frankrjk en vervolgensnaar En- hetgeluid,hetwelk zj doethooren.
gtlland overgebragt.- De yeit'
x p'G'
ttinéa is
Geitenruit (Galega officinalis L.
$ of yewone -/
?tzlw tz, ook vlekkenkruid genoem d,is
zeerklein enheet'tachteroverliggendehûl'ens.Geitenmelk komt in scheikundige zamenstel- eeneylant,die in hetzllidenvan Europa en
ling sterk overeen met die dervrouwen,ztlo- ook ln ons Vaderlalld op vochtige plaatsen
dat ze, als voedsel voor zuigelingen, boven groeit. H et geslaebt Galeya L. behoort tot
de t'amilie der Vlinderbloemigen en onderkoemrlk de voorkeur verdient.

Geltenbaard (Spiraea Ulmaria L.4 ot' scheidtzich door een kelk,diemet5 geljlte,

moeras q
gïrtzetx is de naam eener plant,die
op vochtlge,schaduwrjke ylaatsen nagenoeg
in geheel Europa en ook ln ons Vaderland
groeit.Zj behoortt0tde f
àmilie derRosaceae

priemvormige tanden is voorzien, door eene
schuins gestreepte peul en de inwendig tusschen deze strepen gelegenezaden.Hetomvat

een achttal Overbljvende kruiden mettrosvor-

en puderseheidt zich door een regten,vertak- mige) okselstandige bloem en. De yeitenrnit
ten, onbehaarden, gestreeptent roodachtigen telt men onc
ler de sierplanttl
n; zj heeft een
: N(
?(
1.elhoog,vtrtakt
stengel,dienagenoeg een Ne(
l.ellloog wordt, stengel,die 1 t0t 11
)/
door afwisselende,afgebroken yevinde, van en Onbehaard is?oneven-gtàvintle bladeren met

ondermin ofmeergrjze en viltlgebladeren, laneetvormige, Onbehaardl' blaadjes, terwjl

van welke de bovenste veel grooter dan de

aan dftn voet der bladeren zich breed-lancet-

overige en 3-t0t s-deelig zjn,nletdubbel vormige,m t?t,een aanbangselvoorzienesteungezaagde randen,en doortalrjkewittebloe- blaadjes bevinden en blaauwe ût'witte bloem en,t0teindelingsche,pltlimvorm ende bloem- m ttn.Voorheen gebruikte men de geitenruit
tuilen vereenigd. Daar deze eenigzins op de Onder den naam van H erba Galeyaeals een

sik eener geitgeljken,heeft de planthierttan
haren naam ontleend. Het geheele geslattht
(Spiraea) heeft zju naam ontvangen van de
spiraalsgewjze olnltronkeling derkokervruehtjes. De woltels van den geitenbaard hebben

zweet- cn pisdrjvend middel, waaraan men
vpnralbtjhllidziekten eene hooge waarde toe-

kende.Eenttalldertasoort,G.orienlal'ls.fztzz/z.,
die niet zoo ll0og wordt, blaauw e lllotll'nen
dl-aagt en in den Caucaslls groeit, bekleedt

GEITENRUIT- GELAUW ERDE DICHTER.

429

desgeljks eene plaats onder de sierplanten. eene stelling, die vervolgens door T'lsoltbein,
Geitner (E.A.),een verdiensteltjk sohei- is uiteengezet.Vool-alisde gelaatkunde stelkundige, geboren te Gera del
z lsti
?'lJunj selmatig behandeld dool'LaraleL.(zif
?aldaar)
1783, studeerde te lutàipzig en trad tevells in en in denJongsten ttld df
lor Dartvr
ln.
dienst bj den ulinister '
votl.
F7pe
sï:f
&l,gedeel.
l
1j eene beschouwing van verst
shillende
telgk als secretaris en tt
?tshnoloog. Vöör 1810 menschenrassell wolxlt w el eens de gelaatsversehenen vau htàm : rDie Falnilie A'
Vest,
oder U nterhaltungen il
'bt?r die w ichtigsten
Gegenst:nde der Chemie und der Technologie''h en ??lsriefe iiber di0 Chemie''?benevens

1()e7f'verm eldt.D eze is de hoek,die gevormd

wordt door 2 ljnen, valz welke de eene
in de rigting van den neus raakljn is aan
het voorhoofd,en deanderevan de ljn,die

onderscheldene opstellen in tjdschrifttn.Later de Oor-openingen veroenigt,onder langs den
schreef hj: rversuche iber das Blauf:rben neusvleugelloopte1gelnelderaakljn ontmoet.
ohlle Indigo.ln 1810 stitthttehj te Lösznitz Naarmate de rassen mcer ontwikkeld zjn,
eene chemische fabriek, w elke vele praepa- nadert genoem dt) hoek meer ttlt den regten

raten leverde voordekatoendrukl
terj,vool'
ts hoek.Hj bedraagtbjden eivormigen schedel
houtzure zouten:koptàrverwën en (throomzllre omstrëeks 85O, bj den bolvormigen 0mzouten.Hj vond eene methode uitom door streeks 80O, en bj dell langronden niet
chroom ztlre verbindingen kleuren te brengen veel meer dan 750.Hj vertoont zich bj de
op dierljl
tç en pla,
ntaardige stoffen, eene Griekschestandbt
lelden,waarin wj de ideale
uitvindingtdie nagenoeg te geljkertjd ook voorstelling van 'sm cnschen ligchaamsbouw
s als een hpek van900.lvaa,r
gedaan werd dool-Lassai
ynein Frankrjk.Tn bewollderen,zelt'
1825 vestigde hj zich teSchneeberg en ver- deze hoek ecllter grooter wordt., geef
'
t hj
vaardigde Ook hieronderscheideneverwstoffen, aan 'smensehen sphedel de afzigteljke geterwjl htj er tevens zjne belangrjkste ont- daante van een waterlloofd.Met70Odaarentedekking deed,llameljk die van hetargentaan gen begilttdegrondvorm van den k0pderapen.

ofnieuw zilver.Daar dit laatste (atlnig arsenik
Gelasius is denaam van 2 R.Katholieke
bevat,werd hetgebruik van kook-en cetge- pausen,nanleljk:
reedsehappen van ditmetaaldoordeSaksische
Gelasins 1,die van 492 t0t 496 den Heiliregéring verboden. Geitîler ontdeed zich nu gen Stoelbekleedde.llj beweerde reeds,dat
van zjne fabriek en legde zich t0e Op het het Opzigt ()p de regtzinnigheid en op de
vervaardigen van m etaaldraad, hetwelk , t0t kerkeljke tucht aan den Paustoekwam,
klaviersnaren dienend, een zuiveren tooll 'tgeen nlen in die tlagtàn nietwilde toegeven.
moest geven 00k hield hj zich n0g alttjd M erkwaardig is, ter lleoordeeling van den
bezig met hftt makell vall verw stoffen voor toestand der Godgeleerde wetenschap in die

porselein, aardewerk f
?ll glas. Nadat hj de dagen, zi
jn werk:mllecretuil'de librisrecijzersmelterj M'
rilhelmine te Kainsdorf ge- piendis'', waaruit bltjkt ulet h0e groote be-

kocht had,bragteen aardbrand,dieerplaats krom penlleid t1(? geschriitell der Kerkvatlers
greep, hem f)p het denkbeeld,()m de ondtlr- beoordeeld werden. Daarenbovt
?n sehreefhIj:
aardsche warm te t0t llet aankweeken van
De duabtls in Christp naturis'' een w erk,
keerkringsgewassen te bezigen. Zt
ln zool, tegen E qtyohe&.gerigt.
een ervaren blot'm kw eeker,bragthet in toeGelasi'lts ff? die l.-al'1 1118 t0t 1119 de

passing. lltj bei
jverde zie,
h vervolgens, om tetlgels van het bewind in handen llad.Hj
zi
jneverwstohkn teverbeteren,d0olloverleed droeg te voren den naam van Johannes ran
den 24sten Oetober 1852.
Gtzp'
/t
z en werd gekozt,
n door de partj? die
elîdr'
lk V vexzette.LaatstGelaat (Het) 0t'het aanyeziytlloemt men zillh tegen keizer Ildat gedeelte van 'smensehen hoofd, waar

genoem de koos paus Greyori'
tts T7llltzoodat

zich zi
jne voornaalllste zintuigen bevilden, Gelasilts de wtjk lllotàst nemlan. l1j bleefop
nameljk de organen van het gtzigt,gchoor de vIugten overleetlin hetklooster teClugny.

en den rellk. Het strekt zich tusstthen d()
Voortskentnlen ll0g een Gelltsé'
tts?h(Jz? Cyz'
lbeide ooren llit van 41e kin t0t aan het be- c?4>', die omstreeks hetjaar 476 de gesttlitldehaarde gedeelte van het voorhoofd. De be- nis der K erkvergaderillg te N ieaea beschrelangrjkste gedeeltel) van het gelaat zi
jn de ven heeft.
oogen, de netls,de m ond,de kin,het vthtlrGelatine,zie Li
jm.
hoflf'
d tàn tl(? wallgen. Het gelaat wordt niet
Gelauw erde dichter (Poeta,laureatusltl'n onregte de spiegel dt?1- ziel genfnt'md, De gewoonte,0111ditthtersm ettlel)lauw erkrans
oludat (,
1: gem oedsaandoeningen van den te versieren, heerschte reeds in het oude
nlellscll doorgaans (
J1
) zi
jn aangezigt te lezen Griekenland en drong lattlr dool- tot Rpm e,

zi
jn. Dit t'
tt
it heelt voorzeker aanltà
iding ge- waar Keizer Domifian'
ts btjde Capitpljnsche
gtaven t0t (1(4 ztlojfenoenlde .gelqqlkîtltde 01de
kunst, om uit (1(z trtzkken van 'sm ellstllen

spelen met eigen halld (1e ditthters en l'etlf?naars kroonde. Tn tlt!12deeeuw w llrd zlllks
glllaatt0t zjn karaktertt)besltliten.Ditdenk- nag.evolgd doorde ltoomsell-Dtlitsche Keizt'rs,

beeld stàht
jlt hf'
t t'
tàrst gl
anp3llard te M-tt
zen (
1(
)(t
h de lauwer w''
rd bepaaltleljk tf
legl
lkeld
dfltl'
r Joll,a,ls;?:.
s. Jlap
,/'J.
s/tx (lellq ..
/3t')'r/t'/,, (1i(à in aall 114
.
411, die (1f:luC
tttjnsellf
.
x lie'
r halltflt'rden.

het laatst (le1- 16di
a(tlldttn tlallvang (i(.àr lidtl lftkize'r IlttntlL-ik T- k1-00114l(. (-1(,11 gest'llitïdeeusv ltletkle (,11 de stellillg aldll11a.ll'
1,datieder st'
hrjver Davéd s'
co/lt
:, el
1 Freder'
ik I den
mensch in zi
n gelaatl11i11ot
'nleer t
)p een of m onnik Giintlter? die de daden van den
.j

ander dier goli
jkt en diell ten gevplge ook
bedeeld is lllet den aartl vall dat dier,

Keizer in een heldendicht verheerljkt had.
Nadat die gew oonte reeds lang in Duitseh-
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land in onbruik geraakt was,werd ztjin de
13de eeuw in Italië vernieuw d. P etrareha
w erd op den eersten Paaschdag 1331 op het
Capitool te Rome plegtig g'ekroond. Daarna
bragt Keizer I'
rederik III hetvroegere ge-

zjn. Voorzeker heeft men vool
'en na verschillende voorw erpen t0t datoogm erk gebezigd.Aanvankelt
jk vee l
peewnl,en hiervan is
de Latjnsche naam peonno (geld)afkomstig.
Volgens R omlr'tçskostte de w apenrusting van

bruik in Duitsehland weder ia zwang.Hj Diomedes 9 ossen, en die van Glaueus 100.
kroonde A eneas kV-I
/J:I.
:Pieeolomini(laterpaus In Abessinië gebruikte men weleer zoutals
Pi'
tbs 1I),- voorts Xonrad OeJf6.
x,alsmede algemeen ruilnliddel,- eldersin Atkika eene
een aantal geniëen van den tweeden rang,
zoodatzulk eene krooninq weldra iets zeer
dageljks werd.Minder mlld metde dichterkroonen was zjn zoon Màzimiliaan f, die
haar echter verleende aan Ulriel
t'
pp3?
,llktten

s0ol*
t van schelpen,kaltribsgenaamd;inNewfoundland bezigde men vroeger gedroogden
stokvisch, in Virginia tabak enz.Intusschen

schjnt men op goede gronden besloten te

hebben, aan metalen als xuilmiddel de voor-

en tevensaan den Keizerljlken pfalzgraafhet keurtegeven.Menkan dezenameljk zonder
regt gaf,om aan beroemde mannen uitzjn verlies bewaren,daar zj nagenoeg nietaan
naam den lauwerkrans te schenken.Hierdoor bcderf zjn blootgesteld,- men kan ze in
verkreeg de dichterkroon allengs geringere st
ukken verdeelenendezewederzamenvoeren.
waardet vooral toen Ferdinand 11, door De Spartanen gebruikten ijzer,de Romelnen
gew igtiger aangelegenheden bezig gehouden, koper, terwjl welvarende, handeldrjvende
het uitreiken van den lauwerkrans overliet volkeren zich van goud en zilver bedienden.
aan den rjkshot
kraaf. Na ronAkf/:l vinden Eerst nam men ruwe staven ofbaren zonder
us verm eldt op gezag
wj als gekroonde dichters vermeld: Geory stem pel ot'm unt. Plini'

vtzùlf
z,
v, Jokannes SJ/eJI.
:, Noodemu Fri- van den ouden geschiedschrjver Timaens,dat

t

soltlin en M artin'tt.g O.pi/z.In Engeland is de de Romeinen t0t aan den ti
jd van Serrius
poet-lanreate sedert de dagen van Eduard I#,r Tl!
Jï
,
'
?
4.
sgeen gemuntgeld hadèen,maarongeeen hofbeambte dieeen kleinjaargeldtrekt, stempelde baren koperalsrtlilmiddelbezigden.
terwjlhj Op feest-en gedenkdagen gelegen- Hieraan waren echter 2 zwarigheden verbon-

heidsgedichten leveren moet.Sedert den tjd den;m0n moestzenameljk wegen en ondervan GeoryeIII ishj echtervan dieverplig- zoeken (beproeven, toetsen). Abrah'
am woog
ting ontheven. In November 1850, na den de 400 sikl
telen zilver, welke hj voor'f
le
dood van W ordswortlt
den Opvolger van grafplaats Machpela betalen moest.Bjdeedele
Soutltey - ,werd Tennyson benoemd t0tpoet- metalen, w aar een klein onderscheid van gelaureate van koningin Victoria.
wigteen groot verschilvan w aarde oplevert,

Geld is e0n onmisbaar rtlilmiddelin het vereischtehetweren eenenaauwkeurigeschaal

maatschappeljk leven;het stelt ieder ill de
gelegenheid, om zich ten allen tjde van de
vruchten van zjn arbeid te ontdoen,en zich
zoodanige zaken te verschaffen a1shj meent
noodiq te hebben. Hct dient alzoo om het
onderllng dienstbetoon der voortbrengers gemakkeltl
'k te maken.W j gevoelen zulkshet
duideljkst a1s wj over den ûorsprong van
hetgeld nadenken,geljk diedoorAdam Z
SVïJA
geschetst wordt.Hj xegtinhoot'
dzaak:zoodra

en een juistgewlgt.Nogmoejeljkerwashet
Onderzoek,en velehandelaarsw erden opeene

schandeljke wjzebedrogen.W eldra washet
derhalve in alle eenigzins beschaafde landen

noodzakeljlt? bepaalde hoeveelheden van het

m etaal,hetw elltalsxuilm iddelgebezigdw erd,
van staatswege van een stempelte voorzient
t0t waarborg voor gewigten gehalte.Om het

wegen te vermgden drukte men den stempel
op beide zjden en somtjdsook opdenrand,

de vel'deeling van den arbeid werd ingevoerd, en zoo ontstonden dem untstukken,w elkemen

had iedervoortbrengerslechtseenqeringdeel nu slechts behoefde te tellen.De oorspronkeder vruchten van ztjn arbeid voor zlch zelven ï
lijke benamingen dier muntstukken zjn aan

un gewigt ontleend, zooalshetRom einsehe
dus dool.ruiling voorzien.Eeneregtstreeksche a.
9, het Fransche lirre,het Engelscheponnd,
ruiling van voortbrengselen bleek echter w el- bet Nederlandsche pond T'JlczzldcA. A llengs
dra ondoelmatig te wezen,daar de ééne niet echter werden de geldstukken ligter en slechaltjd datgene gebruiken k0n! wat de ander ter, rwant - zegt Ada,m SzsiïA''- in elk
hem aanbood. De slager heett meer vleesch land ter wereld, geloof ik, hebben de hebin zjn winkeldan hj metzjngezinnuttigen zucht en Onregtvaardigheid der vorsten en
kan; de bakker en de brouwer zouden daar- regéringen het vertrouwen der ingezetenen
van we1 gaarne een gedeelte w illen hebben, misbruikt en geleideljk de hoeveelheid van
maar zj kllnnen daarvoor slechts brood en het in diemuntstukken aanwezigeedelmetaal
bier aanbieden, en de slager is van beide verminderd. llet Romeinsche as hield in de
overvloedig voorzien. Van eone ruiling kan laatste tjden del
'Repllbliek slechtsl/cxstevan
dus niets komen, hoewel elk van die drie zjn oorspronkeljk gewigt!
en ook het
Personen lneol*d2'
11g01100@'57211oigot:o 1)r0dll0- pond (pound,livre)bezitln Engeland ongeten beschil
tbaar heeft.om dîe zwarigheid t
lit veer het derde deel,in Schotland hetzesen-

noodig; in zjne meeste behoelen moesthj

den wcg te rllimen, mget bj het bflgiilval
y dt'
rtigste deel elz in Frallkrjk het zt
lsenzesde verdeeling van den arbeid elk verstandig tigste deel van zjne aanvankeljke waarde.
man ex op bedacbt wezen, dathj,behalve Door zulke knoetjerjen stelden vele vorsten
de vruchten van eigen arbeid, eene grogte
hoevëellleid van zoodanige voortbrengselen
beschikbaar hebbe, die vtmr allen bxuikbaar

en regéringen zich in staat, om m et cene

veel kleinere hoeveelheid zilver,dan eigenljk
vereischt werdtin schjn hunne schulden te

GELD- GELDER.

431

betalen en aan huune verbindtenissen te vol- (1534) hoogleeraar te Marburg,waarhi
jcoldoen. Alle overige sclluldenaars in zulk een legie gaf Over geschiedenis en wjsbegeerte,

land genoten hetzelfde voordeel?daarztjmet en den loden Januari
j 1542 overleed.Hi
j onde nonzinalt)svaardt!der 11iettvre sletthte nlul-lt dersttlleidtlt?zit
th d0011zi
J-llt!grflnte geleertlheid

l
tondel'
t betalf
ln, Avat zjj v(
)f)l-de gllde gtlf
ldt) illl(l00r zi
jnt)verdienstell als gesohiedstzhri
jmuntgekocllt haddttu.''
vtt
rf
?11luati
jnsth (litthtel-.Als zoodanig werd
Langsden aaugewezen weg ishetgeld bj hi
j (1901-Keizer Alàaï
imqï
lilba,
lt rrzoz Ooslenry
.'
'
k
alle beschaafde volken het algemetlne werk- luet de lauwerkroon versierd. Hi
j schrt
lef:
tuig van den handel gew orden, waarmede rlaompa exsequiarum catholici Ilispanigrtlm
allerlei waren gekocht en verkocht wol'den. regis Ferdinandi, avi materni H ispaniorultl

Het geld is derhalve enkel een bewjs van regis Caroli (1516)'' --pEpistola de Zelanaan dt
) maatschappj bewezen dienst,waar- dia''? rvita Philippia Burgundia episcopi
voor m en eene evenredige w ederdienst ver- ultra,jcctini (1829)''? ml'
listoria Batavica Gt)krjgen kan.A1smaatstafderwaarde van de rardoNoviomagorhapsodo(1533)'', rslthfllia
meestverschillende voflrwerpen,moethetgeld in dialelticaulGeorgiiTrapezul
ltii(1538):'
eene eigene? f
lnverandm'ltjke waarde hebbel. nllistoria Gemuauiae illtbrioris (1932)-')
Men vindt deze eigeusellap hetmeestbj de Xllistoria et eatalogus Episcoporllm Ultrajecm etalen,weshalve m eestalgoud en zilver en torum (1542)'' . en rIè
tiuerarium Gerardi
als pasmunt koper of brons in Omloop zjn. Geldenhaveri Noviomagi Antverpia, VitebexIn plaats van gemunt geld gebruikt mf?n ook gam ? anno 1525''. O0k levertle hi
j eene Lawe1papier(bankuoten?làluntbilletten?Thalcr- tjnsche ve&taling van eeu werk van Joaanes
ri'lf.v onder den titel: rDe lniranda regum
scheine, greenback'
s e1Rz.
),tlat aan (1e14 han- J-ffz'
del een groot gemak bezorgt en de waardc Germaniae antiqt
litate Satyrae VTIl(1515)5:.
heeft van (1e daarop vermelde s0m t m its

Gelder of Gelre, el?n voormalig Duitsch

W esttàlen,
men de zekerheid hebbetdat men bj den hertflgdonl,grensde aan Friesland,'

uitgever van dat papier die som op vertoon lïet hertogdom Berg, Brabant,H olland en de
van dit laatste aanstonds in gem unt geld be- Zuiderzee. Dit gewest werd nnrspronkeli
jk
komen kan.ls dit laatste niethetgeval,dan (ioor de Sicambriërs en de Batavcn bewoond,

deelen ztjin hetl0tder Fransche assigpaltn, later dool-de Franl
ten,dif
?hetbi
j Austrasiëdie in 1796 ten bedrage van 57000 m illioen
t'
rancs waren uitgegeven en weldra geene
andere waarde hadden dan die van scheurPapier.
Behalve goud en zilverheeft men in Rus-

voegden en het dtlol-praflfetsten deden besttlrtan?waarna laatstgenoemden ziûh allengs0p-

wegens de al'wisselendew aardeverhouding van
het platina met goud en zilver.Om dezelfde

drlk .
J'#r tot een graafschap verheveu.Graaf
Otto .
11 breidde in 1117 de. gr
' enzen van het

wierpen t0t onafllaukeli
jke heerf
ln.Als eerste
graaf van Gelder wordt Otio f gennemd,die

in l074 de opvolger werd van zi
jn vader
land eenigentjdookgemuntplailnainomlpop Godscltalk,praefect van (lelder (An Zutphen.
gebragtqw eldra echter wertlhiervan afgezien Vi
jt'jaar later wertlGelder door KeizexIlenreden wordt in den laatsten tjd ()0lt eene graafschap uit dflordien llj oOk de Betuwe

keusgedaa'n tusschen goud en zilver alsmunt- verwierf, w elke te vt
l1-(?n aau Utrecht toebestandaard.Zie voflrts œlder A-hbnt.
hporde. Eeu tlol-lf)g van den (lraat'met den
Geldenhauer (Ge<ard) naar zi
jne ge- Bisst.hop va'n Utrecht in 1202 eindigde met
boorteplaats lxi
l
'l11egel) 00k Gerqrdlt.
b
.Zfprit?- zi
k
.
jnl
? gevangenneming d00l' dën hertog '
l
?an
magns gllnoem d en 5Jooral Onder dezen naam Brabant,doch doordezen aiszjnleenheeraan

bekend?was een Nederlandsch geschiedstthrj- te nemen,herkl
-eeghjdevrjheid. Zjn zoon
ver, tlie in 1,182 ()t'1.483 het levenslicht aan- (
,11 opvolger Gerl
tavd ITr Ol
ldersteunde zi
jn
schouwde.llj genootteDeventerOnderHeyi'
as schoouvader, hertog lle3îdrik l rtzs Brabant,
eene zorgvuldige opleiding, legde zieh te

in 1212 tegen delz llisscllop vau Luik,maar

Leuven toe op de wjsbegeerte?verwitrfdoor werd (1001-(lezt?n in 1213 btl-Steppe geslagen.
zjnegeleerdheid devriendschap vallberoemde Tn 1225 verleende htj hulp aan den Bissehpp
mannen,Onderantleren O()k van Erasm'
as)en van Utreeht,tegen Oproerige onderdanen,w erd
zag zieh als kapéllaan geplaatst bj Ik-arel.
f'
T, in den slag bj Koevorden gevangen genomen,
later K eizer ILarel Fr,t(,Jsrtlssel.Toen deze doch zag zich weldra wedttr op vrje voetèn
naar Spaqje vertrpkken'was, werd Gelden- $
ge
steld.-- Ollo JT.
f',deHi.
nkende bi
jgenaamd?
Al,'
?g6r secrtltaris en bietrhtvader vall bisstlhop
Filips '
pclz Boltryondib' te Utrecht. Tn 1525

ersterkte onderst'heidttne stedell, begittigde
ze nlet vool'l-tlgtell, om delt llalldel te doen

deed hj eenereisllaar M'Tittenbtlrg,Om zitsh bloei
jen, eu maaltte oellbegin metde ophofbekend te maken met deri staat van zaken ï
lng van het liilz
eizensohap.Toen hij voorts
aldaar. Later zfllltl ht?t Dllitsohe lluis hem onderstand verleende aan gl-aaf ïfrillem k?f
-zz
lz
a1s predilkt?r naar Tiel. Hier vtxrkondigde llbllqpdttsgen KeizerI'rederik ff,stondeerst-

hj (
1f! leer der l'
lfh
rvornling, zoodat h!j genoelutlt?de stad Njjllegt.tlzat'aallhet graatl
dt: Bli-J-k nloest,ueultùn llaar llllitst'hlalltl (,!A schap tg,t
,lt
lc'
r.Jn 1263 Mrerd lltjItlede.voact
l
(
)
'
v
t
t
'
l
!
.lb't-t,t-b.fviv
èll.
v vlà
df.! vrielltlst.
tl.la.
-!
-l1)()r. )Tu vrtn .'
#'lort-.M Tr? k-'
.
rttt-t,t ?7r/.z'.11,
-p)'
.J
',-!;j(l, (,n X
o(k-st,gvt.
152G tflet
'
(l(
.
)'ltij t() S!ii
t'
ta'
th
s'
.
ltl.
rg'? AN'aa'
rI
'
1i
) aa11 dtl iltàt-ttl'ï.
von t'(-,titt1)(ttltlrltl,:
etg tol'. Zt
j'
1
.
1
lîlo'
ttt I dtletl tegenover
donr het geven van elldernei
js in zi
*jnt! be- zot)n en opvolg't?l- Re'
hoeften voorzag,ging vervolgellsnaarW orms, Adolf,graafran J/cç:aanspraken gelden f
)p
waar hi
j in het huweli
jk trad, en werd het hertbgdom Tuilnburg, maar stond z(, in
.

.

daarna eerst rector te Augsburg, en tpen

.

1238 at'aan .gendrlk ITr, graaf van .fwzzezzl-
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bury.De oorlog,welke hierdoor ontstond,gaf landers, zoodat deze Arkel aan Gelder toe-

aanleidingt0tdenslag bjW oeringen(5Junj kende. Hj overleed kinderloos in 1423.
1288),waarReino'
atingevangensehapgeraakte Daarna viel het hertogdom Gclder ten deel
en zjnevrjheid voorden atbtand zjneraan- aan Arnold et- Eymond onder voogdjschap
spraken op Lim burg koopen m oest.In 1318 van zjn vader Jan'
plziArkel.Dieopvolging
ontstond in het graafschap Geldereen Oproer; was eerstdoorKeizer Siyismundgoedgeketlrd,

aan hethoofd dierbeweging stond zjn zoon doch deze herriep zjn besluit en benoemde
gen GIJQ,t0thertog
Reino'
ltt, die zich door list van zjn vader Adolf,hertog r@n Wer.

meester maakte en hem in de gevangenis van Gelder.Hierdoor ontstond een langdurige
wierp,w aar de oude graat'in 1326overleed.oorlog, die in 1437 eindigde door de beslisReinout 11 w erd in 1339 door Keizer Lode- si
ng van PltilI
àp'
l
ts'
ptzx Bol
ayondië,waardoor
l
'
zlïjk de Wdi
/r tot hertog van Gelder ver- hethertogdom Gelderaan Arnold ran Eymond
heven en tevens met Oost-Friesland beleend. werd toeyekend.Vrt
lchteloos zocht laatstgeHj Overleed in 1343.- Zjn lo-jarige zoon noemde zlch Ook van Gulik meester te maReino'
ltt1IIvolgde hem Op ondervoogdjschap ken. In 1458 kwamen onderscheidene steden

van Ado;f 11 ean der Mark.Daarechterde van zjn hertogdom in opstand. Zjn zoon
steden van Gelder van dat besttlur gebruik Adov was de aanvoerder der ont
evredenen,
m aakten,om hunne voorregten uitte breiden, doch de Hertog nam hem te Venlo gevangen
ontstonden er w eldra verwarringen, welke en zond hem naar Pal
aestina.Adon keerde
door Eduard, een broeder van Reino'ttt1II, echterin 1463 terug,maaktezichin 1465door
niet weinig werden vermeerderd. Eduard verraad meester van zjn vader en plaatste
voegdezich in 1350 bj departj derHeeeke- zich aan het hoofd der zaken.Onderscheidene
rdzk.
:,én de Hertog bj die der Bronckltorsten. pogingen van verschillende vorsten,inzonderNa een burgeroolog,die 10 jaar duurde,wer- heid van Karelde S/plf:, om vader en zoon

den laatstgenoemden bj Tieidoorde Heeoke- te verzoenen, leden schipbreuk op de hardrezl: geslagen t1361), waarna de Hertog in nekkigheid van Adolf,waarna Karelhem in

de gevangenis werd geworpen,en Zdnard de hechtenis nam en Arnold weder Op den troon
teugels van het bewind in handen nam.Na plaatste.Daar zich echter bjna alle steden
velerlei oneenigheden m et Holland en Bra- tegen hem verklaarden, deed hj in 1472 afbant) verleende hj hulp aan hertog W illem stand van de regéring ten gunste van Karel
van G'
lxlïk tegellhertog W enzel'tlcl Brabant, van .ftlz
lcr.t
p/l#ïF.Eerst na den dood van dezen

doch werd den 22sten Augustes 1371 bj Bast- (1477) herkreeg Adolf zjnevrjheid en werd
d geplaatst
weilerdoodeljk gewond;en overleed kinder- dool'de Gentenaren aan het hoot'
100s 2 dagen daarna. Nu Brerd de gevangen van eene partj,dieeen huwelt
jk van hem met

ptuzBoltryond'
lè'totstand wildebrengen,
graat' Reinoltt III w eder aan het hoofd der M aro '
zaken geroepen, doch hj overleed weldra doch hjsneuveldebjdebelégeringvan D00r-

(December1371),zonderafstammelingenach- nik (22 Juntj 1477).- Terwjlvoortszjne
ter te laten.Terwjl nu de Reeckerens zich zuster Catltarina de tetlgels van het bewind
verklaarden voor M athâlde,eene dochter van in handen nam , deed ook W 'illem , een broeReino'
tbt 11 en de weduw e vallgraat'Jan ran der van hertog Arnold, zjne aanspraken
cle-/'
,poogden de Bronekltorsten de hertoge- daarop gelden en werd aanvankeljk doorden
ljkewaardigheidtebezorgenaan W illem rlz
? aartshertog M aœimiliaan, den echtgenootvan
plzzB ollryondië,ondersteund.BeidehadG'
t
dik, den Tlarigen neef van den laatsten M aria '

lc- den hun aanllang in Gelder,en om een blzrhertog. Ilierdoor ontstond de Geldersche St
cessie-oorlog, die eerst in 1379 eindigde ten geroorlog te verhoeden?nam M aœimiliaan het

and vool'zich zelven ln bezit(1483).NietteFunste van Willem ran GIJQ ,zoodat deze l
min werd Karel '
tltzzî Eymond, een zoon van
Adov'
,doorKoning KarelT7111vanFrankrjk
dringend aanbevolen aan de gezaghebbenden
in hethertogdom ,zoodatnahetverdrjvender
OostenrjkersKarelran .
>klzozl# door geheel
Gelder a1s hertog erkend werd.W e1 zocht
Vaœimiliaan na het aanvaarden der keizersspoed terugkeerde.ZjneOorlogsverklaringaan z'
Brabant had echterten gevolçe,datde Her- kl'oolz ditgtlwestwederom te veroverenj m aar
tog van Bourgondië en de K onlng vau Frank- bel
angrjker aanyel
egenheden hielden hem in
rjk partj tegen hem kozen. Willem eehter Duitschlaild bezlg. O0k zjn stadhouder in

ln 1383 door Keizer W enceslaus m ethetH ertogdom beleend werd. In 1384 trok W illem
m et de Duitsche Ridders te velde tegen de
Pruissen, doeh de Brabanders maakten Van
zjne afwezigheid gebruik Om 0en inval
te doen in zi
j1
1 hertogdom zoodat hj met

vertrouwde op hetbondgenootschap metEn- Nederland, de aartshertog Filips, en later
geland en alltwoordde m et eene oorlogsver- M argaretha,w aren buiten staat,om ietstegen
klaring aan Frankl'jk. roen de Franschen K arel te ondernem en, die in 1507 uit Bra-

intusschen zjnegrenzennaderden,vroeghjom bant en ll0llalld derwaartstrok,Harderwjk
den vrede.Daarna volbragthj in 1389 den en Bommelveroverde in 1512 vôôrAlpsterveldtogt tegen de Pruissen en snelde in 1390 dam versclleen en in 1514 Groningen innam .
den lltll-t()g ran .
ftk/zrlt?za tegen de Saratsenen Aall ht!t hook
'
d zjner pzwarte Bende''bleef
ti
lllulp.Ilz1393 erlde hj hethertogdonlGulik hj overwinnaar t0t in 1528? èn werd toen
ell voerde V01*V0lg0nS làogl11aals O0r10g lllet eerst door Karel V genoodzaakt bj het VerBrabant,waarna hj in 1402 overleed.- Zjn dxag van Gorinchekn (5 Oetober), om van
broeder en Opvolger Reinoltt IV ondersteunde dezen hethertogdom Gelderen hetgraafsehap
in 1407 Jan, heer ran Arkel tegen de 1101- Zutphen a1sleellte ontvangen.Laterbejverde
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zich hertog Karel,bj de bevoegdemagtin leidde een ambteloosleven,totdathj,nade
Gelder te bewerken, dat men er den koning vernieuwing onzer onafhankeljkheid, in Mei
van Frankrjk alsleenheererkende,doch zp
- 1814 door den Souvereinen Vorst benoemd
noodzaakte hem ,Om zjn land afte staan aan werd t0t hoogleeraar in de hoogere vakken
Willem deA'
t/ke,hertogvan Cleef,tegen een derwiskundebj de militaire schoolteDelft.
jaargeld van 40000 gulden;hj Overleed niet In 1818 verlûor hj 00k deze betrekking,
lang daarna.- Nu trad W illem wederom op doordien hj bulten voorkennisvan den komen voerde, door de Fransehen Ondersteund, mandant eene memorie aan den Koning had

geruimen tjd een voorspoedigen Oorlog;dooh ingeleverd,waarin hj degebrekenderSchool
eindeljk verscheen Karel T'
rzelf in de Ne- aanwees; doi
zh dit onrejt,hem aangedaan,
derlanden en zorgde,datbj een verdragvan zag hj vergoed, toen hp in Augustus 1819
7 September 1543 Gelder nogmaals aan hem

benoemd werd t0t buitengewoon hoogleeraar

werd afkestaan.onze opstand tegen Spanje in de wisktlndeaan dehoogeschoolte Leiden.
veroorzaakteeene seheuring in hetaloudeher- Hj aanvaardde dat ambt den 6den November
togdom ;het noordeljk gedeeltevoegde zich daaraanvolgende met eene redevoering: pDe
onder delz naam van de provincie Gelderland commodis atqqe emolumentis, ab iis (tnnse(zie aldaar)bj deUnievan Utrecht,terwjl quendis, qui m athematum ac rerum uatuhetzuideljkgedeeltegetrouw bleefaanSpanje. ralium perscrutandarum studia cum litterarum
Het eerste bahoorde na dien tjd t0tNeder- humaniorum cultu feliciter conjunxerint'' en
land (zie aldaar),terwjl hetlaatstemetde 0y dien zelfden dag werd hem doorden Acahoofdstad Gelder bj den Vrede van Utrecht demischen Senaatde graad van doetor in de
(1713)grootendeelsaan Pruissen werdtoege- w is- en natuurkunde toegekend.
kend; slechts Roermond bleef behooren tOt
Belangrjkediensten beTveesde Ge!#drdpor
de Oostenrjksche Nederlanden.
zjne raadgevingen bj het regelen vau het
Gelder (Jacob de),een uitstekend Neder- onderwjs in de wiskunde aan deLatjnsche
landsch wiskundige, geboren te Rotterdam scholen,alsmedebjhetbeoordeelen van een
den 22sten November1765,onderscheiddezich ontwerp t0tdroogmaking van de Haarlemmer
reeds vroeg door een gunstigen aanlegyont- meer.In 1824 werd hj gewoon hoogleeraar
vingeeneopleiding t0tonderwjzerenstlchtte en hield te dier gelegenheid eene redevoein 1786 of 1788 eelze Fransehe en D uitsche

kostschoolte Rotterdam.Bj deomwenteling
van 1795 zag hj zich genoodzaakt,die inrigting Op te heffen,waarna hj gedurende de
eerstvolgende 3 jaal zich wjdde aan de be-

ring: rD e Deo, totius m undi Conditore et
Moderatore ex illis naturae legibus, quibus
coelestia regtm tur ,quam evidentissilne ($0g-

noscendo''.Door zjne groote geleerdheid en
zjnuitmuntendonderwjsstrektehjt9tsieraad

oefening der wis- en natuurkunde en alstoen der Leidsche hoogesehûol, ontving in 1840
de redactie op zich nam van het rDagblad het emexitaat,bemoeide zieh te midden zjner
der W etgevende Vergadering'' te 'sHage, eervollerustnog gert
limen tjd jverig metde

doeh slechts voor den tjd van een Jaar.W è1 zaken van hetonderwtik,en Overleed op den
verkeerde hj vervolgens in benarde omstan- loden October 1848. Van zjne talrjke gedigheden,maar reeds in 1801 werd hj,Op schriften noemen wj slechts de belangrjkste,
aanbeveling van v@n zglnl ddzl!d00rden luite- nameljk: nGrondbeginselen der cjferkunst
nant-kolonel der genie KrajlenhW in dienst (1793)'', pllandleiding t0t de beschougenomen,om behulpzaam te wezen bj de w ende en werkdadige m eetkunst, toegepast
opmetingen ter vervaardiying eener kaart op de aardrjks-, sterre- en zeevaartkunde
van de Bataafsche Republlek.In 1802 w erd (1806, lste d1)'', - pAardrjkskundige behem de betrekking aangeboden van directeur schrjving van hetkoningrjk Holland (1809)''
,
eenel'marinesehool, doeh hj wees haar van - zM eetltundige analysis(,1811- 1813,2stukdehandt- hetgeen hem later zeerberouwde) kenl'', pAlgemeene sterre-en natuurkundaar hj in 1804, toen men het Opmetings- dige aardrjksbeschrjving)naar Gutry (1819,
werk staakte,Op eenenietzeer heuschewjze 2 dln)'', - pBeginselen der stelkunst enz.
ontslagen werd. In 1805 echterzag hj zich (1821,3de druk 1836)'',- '
W iskundige lessen
benoemd tot lector in de wiskunde bj de lste en 2de cursus (1823- 1827,2 dln,later
D
Di
l
i
gent
i
a'
'
t
'
e
'
s
Hage
e
n
Opende
herdrlzktl'', - rlloogere meetkunst, bevatmaatschappj
er zjne lessen meteeneredevoerinyroverden tende de algemeenetheoriederltrommeljnen
waren aard en de voortreffelgltheld derwis- en gebogene vlakken (1825)9':- pAlleret
lrste
kunde, aangewezen door den invloed van gronden dercjtbrkunst enz.(1827,6dedruk
hare beoefening op kunsten en w etenschap- 1848, 2 stukkenl'l, - Beginselen dermeetpen''.In 1807 ontving hj voorts van Koning kunst enz. (1827, 3de druk 1829)'' - mBeLodewi;k eeneaanstelling t0thoogleeraaraan ginselen derdiFerentiaal-,integraal-en variahet Hâtel der Pages en vertoeftle achtervol- tierekening (1827)'', pAllereerstegronden
gens met het Ilof te Utrecht en te Amster- 4er stelkunst enz.(182;)'', rEerstegrondam q doch ook uit deze betreltking ontving den der meetktmst enz.(1827)'
:,- en rC0shj den lsten Julj 1810 een eervt)lontsl
ag. mographische ltàssen (1832)5'.
Nu hervatte l1j in 1811,Op verzoek van ge- Gelderland . eene Nederlandsche provin-

neraal Kraqenhf , de triangulatie en was cie,grenstten noordwesten aan de Zuiderzee,
eenigen tjd werkzaam alscalculateurvoorhet ten noorden en noordoosten aan Overjssel,

vak der belastingen.In 1812 was zjn arbeid ten oosten aan W estfalen,ten zuiden aan de
ten behoeke van de kaart geëindigd, en hj Pruissist
sheRjnprovineie,Limburg en NoordVII.
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Brabant? van welk laatste het door de Maas
en de M erwede gescheiden is,en ten westen

Zutphen ten zuiden van de Oude Ilssel is
de bodem heuvelachtig en met heidevelden
aan Zt
lid-Holland en Utrecht.Zj teltop 92,7 bedekt. Voorts heeft m en er zavelgrondent
1 geogr. mjl eene bevolking van 436000 broeklanden, veenen en moerassen.Van den

zielen.Zj bestaatuitdevoormaligeprovincie bodem behooren 55,50/0t0tbouw.enweiland,

Gelderland met het raafschap Ztltphen,met 140
/Ot0tbosch,10/0t0tgebouwen,4,50,
/0t0t
uitzondering van deheerljkheden Dieden en wegen en wateren,en250/0t0twoestengrond.
Ogen (thans bj Noord-Brabant), het dorp Men verbouwt er veel tarw e, rogge,gerst,
Middelaar (thans bj Limburg) en het fort haver, boekweit, aardappels, tabak, boonen

Schenkenschans (thans bj Pruissen), - de enz.,en men heeftereen zeeraanzienljken

graafschappen Culenborg en Buren,metuit- veestapel. Aan de oevers der rivieren vindt

zonderingvan dedorpen EverdingenenZjderveld (thans bj Zuid-llolland), een voormaligdeelvanHolland,nameljkLoevestein,een deelvan hetgraafschapLeerdam,nameljk

men ersteen-en pannebakkerjen,- papier-

fabriekenteApeldoorn,Brummen,Doorweerth,
Epe,Erm elotZutphen enz., en katoenw e-

verjen te Aalten,Groenlo en Neede.Van de

hetdorp Acquoy,- en een deelvan Cleefs- bevolking beljdtbjna z
/sdeProtestantscheen
land m etde steden Zevenaaren H uissen.Men rui
ml
idedeR.Katholiekegodsdienst.Onder
verdeelt haar in 3 kwartieren,nameljk dat de 116 gem eenten teltm en er 15 stedcn,en

van Arnhem ofdeVeluwe,datvanNjmegen, van deze zjn Arnhem ,Njmegen en Zutphen
en datvan Zutphen (hetGraafschap).- T0t devoornaamste.Dezelaatstezjnvoorzienvan
de groote rivieren behooren er de Maas en hoogereburgerscholen metsjarigenctlrsus,en
de Merwede,benevensdeRjn metharearmen men vindtte Arnhem tevenseenekweeltschool
de W aal,de Lek en deGelderscheIlssel,- voor onderwjzeressen, aldaar opgerigt door
t0t dekleinererekentmen de Linge,diebj de afdeeling der Maatschappj t0t Nut van
Doornenburg indeOver-Betuweontstaat,langs '
tAlgemeen.O0k in anderebelangrjke plaatHemmen en Geldermalsen loopt en in Zuid- sen bloeiterhetmiddelbaaronderwjs.Twee
Holland in de Merwede valt, - de Oude dorpen zjn er, die meer dan 10000 zielen
Ilssel, in W estfalen ontspringende, die bj tellen,nameljk Apeldoorn en Ede.'l'eArnhem
Gendringen ditgewestbereiktenbjDoesborgh vindt m en den zetelvan hetProvinciaal gein de Geldersche Ilssel valt, de Berkel, regtshof;de provincie is voorts verdeeld in 4
die desgeljks uit W estfalen komt,langsEi- regterljkearrondissementen,nameljk Arnhem,
bergen, Borkulo en Lochem vloeit en zich Njmegen, Zutphen en Tiel;zj bevatten 22
bj Zutphen met de Geldersche Ilssel ver- cantons.
eenigt,- en deSchiybeek aandeOvqjssel- D e vroegere lotgevallen van ditgew esthebsche grenzen.Voortsvlndtmen op de Veluwe ben wj in hetartikel Gelder medegedeeld,
de GriftofhetApeldoornscheKanaal,hetwelk - de latere ztzllen wj bjhetbehandelen der
Apeldoorn en Hattem metde Ilsselverbindt, geschiedenis van Wederland vermelden. Om-

terwjl een anderkanaalvan Apeldoorn naar trentzjne voormaligehoogescholen raadplege
m en voorts het artikel Aoadémie.Ten slotte
Dieren loopt.
De provincieis doorsneden van den Rjn- vermelden wj n0g,dat de inwoners er van
spoorweg,die van UtrechtoverArnhem naar Ouds zich onderscheiden door htm ne gulheid
Emmerik loopt,- vanden Centraalspoorweg, en yastvrjheid, - alsmede docrhun eigendie van Utrecht over Harderwjk,Elburg en aardlgen tongval, die door de novellen van
Hattem naarZw ollevoert,- en vaneendrietal Cremer 0ok eldersmeerbekendheid heeftverstaatsspoorwegen,nameljkvanZwolleoverZut- verkregen.
phen naar Arnhem ,vanZutphen langsLochem
Gelede dieren (Articulata, Arthroyoen Goor'
naar Enschedé,en van Utrechtlangs da) noemt men eene zeer rroote afdeellng
Culenborg en Zalt-Bom mel naar 'sHertogen- van ongewervelde dieren,w ler symmetrisch
bosch. Voorts bestaat er een van Njmegen gebouwd en veelal langwerpig ligchaam uit
naar Cleef,en eindeljk is een spoorweg van ringen is zamengesteld, welke daarvan zeer
Amersfoort over Apeldoorn naarZutphen in ongeljke afdeelingen vormen,nameljk den
aanbouw ,terwjlmen eerlang 00k Arnhem kop,het kojborststuk,de borsten hetachmetNtjmegenregtstreeksverbindenzal.Daar- terljf.Hun llgchaamsbekleedselis eene harde
enboven isditgewestvanuitmuntendeRjks- huid, bestaande uit eene eigenaardige stof,
en Provinciale Y7egen voorzien.
ehitine genaamd,en de spieren zjn aan de
Gelderland is voorzeker die Nederlandsche binnenzjde derdoordiehuid gevormderinglrovincie, welke zich hetmeestdoorbeval- of staafvormige hefboomen vastgehecht. Aan
llge natuurtafereelen onderscheidt, - vooral de ringen bevinden zich gelede aanhangselsj
in de Omstreken van Arnhem en Njmegen. nameljk pooten, voelers, kaatlwwerlttuigen
De Veluwe (Vaal-ouwe of slechte grond), en vleugels,die bj deverschillende klassen
tusschen Arnhem ,ZutphenenAmersfoortgele- zeer verschillend zjn.Hun zenuwstelselbegen,is heuvelachtig en dor,doch de Betuwe staat uit eene boven de keelin den kop ge(Bat-ouwe ofbetere grond),tusschen deRjn, plaatste zenuw massa, uit (len ring, die de
de Lek, de 'W aalen de Maas gelegen?heeft keelomgeef
t?en uit(tonereeksvanverecniqde
een lagen, vruchtbaren bodem . Deze laatste zentlwknoopen langs den buik. Hunne zlnbehoort t0t de kleigronden, voorts ook de tuigen zjn zeer ontwikkeld,en velen hebben
Ilssel-oever en de kustder Zuiderzee.ln de zamengestelde oogen.De bloedsomloop iszeer
Veluwe, de omstreken van Njmegen en in onvolkomen;men ontwaartalleen een aan de
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rugzjde gelegen halwt,zondereen stelselvan gedeelte van het been,waartoe hetbehoort

slagaders of aders. De adem haling geschiedt Ditlaatste is door de opneming van aardach-

door de oppervlakte van het liqchaam ,of tige bestanddeelen hard en stjf geworden,
ook weldoorafzonderljkewerktulgen,name- maar het geledingskraakbeen bleefbj zjne
1jk kieuwen ofluchtbuizen.Dekaauwwerk- taaiheid Ook zjne kracht behouden,zoodat
tuigen ûndexscheiden zich dooreenezjdeling- het de botsing van de 2 beenderen der gelesche - niet op- en neêrgaande - beweging
der deelen, en het darmkanaal bezit steeds
een mond en eene achterste opening.De ge-

slachten zjn meestal gescheiden)maar men
heeftbj degelede dieren ook weltweeslachtigheid en eene eenslachtige voortbrenging.

Bj de ontwikkeling derJongen in heteibevindtzich de dojeraan derugzjdevan deze;
veelaldoorloopen zj dentoestandvanmaskers
en poppen.
De gelede dieren Om vatten w elligt3//4devan
het geheele aantal diersoorten. Over hunne
plaats in het stelselraadplege m en hetartikel

Dlerenrl
jk. Men verdeelt hen in 3 klassen,
waarbj men gewoonljk nog eene afdeeling
voegt.Dcze klassen zjn die derKorstdieren
(Crustacea) met 2 paar voelersen meerdan
4 paar pooten, met ledematen aan hetachterljf,en meteen kop,die bj sommigenmet
het kopborststuk vereenigd, bj anderen er
van gescheiden is,- die der Rpinnen tAraehnida)zondergescheiden kop,zondereigenljke
voelers, daar deze in kaauwwerktuigen vervormdzjn,enmeestalmet4paarpooten,- en
die der Gekorrene t
dlrea (Tnsecta)ofInsecten
metgeseheiden kop, borst en achterljf,één
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paarvoelers 3paarpnoten,meestaléén oftwee
paar vleugels, en geene ledematen aan het

Fig.1.

achterljf. De vermelde bjkomendeafdeeling is die der D'
ltizendpooten (Myriapoda),

ding verduren kan.Het geledingsvlies is een
hechtbindweefselmetveerkrachtigevezelsen
behoort alzoo t0t de ibreuse vliezen.Hetis
tevens eene voortzetting van het beenvlies

die, evenals de insecten, slechts éên paar

voelers, een afznnderljken k0p en ademha-

lingsw erktuigen bezitten, m aar door hun (periosteum), hetwelk bjna alle beenderen
groot aantal van pooten voorzieneringen m et om geeft. De dikte en de spanning van dit
de Korstdieren Overeenkomen,zoodatm en ze vlies zjn zeer verschillend: op sommige

nu eensbj de éêne,dan wederbj deandere plaatsen is het zeer slap.- op andere stjf
klasse gevoegd heeft.
gespannen. De ruimte tusscllen de uiteinden
Geleding of gewrleh,
t noemt men in het der beenderen,diede geleding vorm en,noemt

dierljk ligchaam eene min Ofmeer beweeg- men de geledinyskolte.De binnenzjde van het

bare verbindinq van 2 beenderen,die elkan- bekleedend vlies is bedekt met een zeer dun
der metglibbengeOppervlaktenaanraken.Zulk weivlies,hetsynoriaalrlies genaam d,hetwelk
eene verbinding van beenderen komt vooral eenedi
kke,geelachtirevloeistof,hetlidrocht
voor in het menscheljk geraamte.Gemelde (synovia)afscheidt.Hlerdogrworden de gelegeledingsvlakten zjn met eene kraakbeenlaag dingsvlakten glibberig gehouden, zoodat de
bedekt en bljven zamengevoegd doormiddel beenderen gemakkeljk over elkander heen

van spieren, banpen,holten en omkleedende kunnen schuiven.
vliezen.Laatstgenoemde om geven deuiteinden
De beide beenderen eenergeleding worden
der beide beenderen,die de geleding vormen. op 3 wjzen met elkander bevestigd.In de
D eze zien wi
*
jvoorgesteld in de iguren 1 en eerste plaats door banden,welke echterveelal

2. fn ;g. 1 zjn de beide geledingsvlakten enkelbtjeen bepaaldenstand dierbeenderen
met elkander in aanraking; k is de kraak- strak genoeg gespannen zjn,Om delliteinden

beenlaag,y het Omkleedend vlies, en p het dergeleding tegenelkandertedrukken.Tevens
becnvlies.ln ;g.2 aanschotlwen wj dezelfde w erkt onderalle Omstandigheden de drukking
geleding, nadat (1e aanrakingsvlakttm van der damp7
tl
rizwt
slzlclz
/ aanmerkeljk l
'
nede,om
elkander verwjderd ztjn?en de lettershebben die uitt?indell f.)1) tllkander t(?Ilersen,lmlrlers
er dezlalfde boteekenis a1s in flguur 1.1)egc- de geledingsholttais flot)r hettllurillgelld vlies
stippelt
lt
!ltjrt str
tlt flf'dgorsncz
de vtltll-vqn hct luchtdigt fl'tzsltlt/c'n,. ftr zfnll (ltls, ztltpllra de
*PS, AVa3i*91.
zf
:).. 5Vt
syttoviarl1 5'JAt
j)
' straks zllllen bpide itittliuï
ltll'
l der gtlletlingsl-let.l'ltlol*ell zich
spreken.
van elkaâr verwi
jdt
lren, eene luchtledige
Letten wj op deafzonderljkegedeeltender ruimte ontstaan,en ditwordtdoor de dampgeleding, dan vinden wj in det
aersteplaats kringsdrtlkking zooveel mogeljk belet.Voor
het kraakbeen, of het onverbeend gebleven 'toverige is de rt
lim te tusschen de geledings:8*
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uiteinden grootendeelsaangevuld door sikkel- strekking in versehillende rigtingen kunnen
vormigekraakbeenschjven envetmassa's.Ein- geschieden.Op deze wjzeishetmiddenhanddeljk houden n0g despieven enpezen dege- been van den duim aan het handwortelbeen
leding in stand, daar deze zic'
h voortdurend bevestigd.
in eeneveerkrachtige spanning bevinden.VerBj de vermeldegewrichten staat de draaidertmenvan eenljltallespierenenbanden jings-asdergeledingloodregtop de lengte-as
'wj
'
bj het schouder- of heupgewricht, dan is van het been. Bj sommige geledingèn vallen
de dampkringsdrukking sterk genoeg,om de die beide assen zamen,en wj hebben dan
geleding te doen voortduren.Brengtm en ech- eendraai
gewréeltt,nameljk zulkeenegeleding,
terhetgewrichtonderdeklokeenerluchtpomp waarbj het eene been zich bewegen kan om
en ontdoet men deze van de lucht, - Ot' zjne eigeneas.Heteindevanheteenebeen
doorboortmen het gewricht zoodanig,dat de is daarbj door dat van hetanderealsdoor
gew richtsholte gemeenschap erlangt m et de een ring om sloten.Zulk een ring w ordt ook
dampkringslucht, dan is het gewigt van T7eleens gedeelteljk doorhetbeen en gedeelden arm ot'het been reedsvoldoende,om de teljk door een vezelachtig vliesgevormd,dat
hetuiteinde van hetandere been omvat.Eene
geleding te verbreken.

dergeljke geleding is de bovenste van het
spaakbeen bj den elleboog.
Eigenaardig is eindeljk het koqelu
jewricltt.
Hierbj heeft.het eene geledingsmtelnde de
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Men heeftverschillendesoortenvangeleding,
zooals de strakke .çele#1 g m et een sterk gespannen vlies en stjve banden, zoodat er
slechtseene geringeverschuiving mogeljk is,

gedaante van een halven bol,en hetandere
die van eene daarmede Overeenkomendeholte.

Het eerste uiteinde noemtmen hetlto#'
d,en
hettTveede dekom.svjhebbendaarvanvoorbeelden in hetheup-en hetschoudergewricht.
WP
** behoeven naauweljks te zeggen, dat

vooral dit gewricht eene groote verscheidenheid van bew eging veroorlooft.
Terwjlwjoverdeverstuikingen?ontwrichtingen enverwondingenterbehoorljkerplaats
zullen spreken,kunnen wj onshier bepalen
bj deontstekin.
jdergeledingen.Hareverschillende deelenjdle wjreedshebbenopgenoemd,

zjn daarvoûrvatbaar.In revalvanontsteking
ondergaat het synoviaalvlles belangrjke veranderingen;hetw ordt rood van kleur en verliest zjne laag van celweefsel(epithelium),
zjne glibberigheid en zjn glans.De uitbreidingen van dit vlies,w elke in de geledingsholte doordringen,zwellen op,- erontstaat
granulatie, of vorming van eene beenachtigkorrelige zelfstandigheid,en de binnenvlakte
der geledingsholte vertoont zich als bedekt
m eteen bloederig,sponsachtigweefsel.Tevens

is ook het bindweefselaan de buitenzjdevan

het synoviaalvlies door de ontsteking veranderd.H et heeft hetvoorkomen als w are het
door de afscheidingen uit de vaten verslapt,

zooals wj opmerken bj de beenderen van verstjfd, verdikt en met het synoviaalvlies
den hand-en voetwortel,- voorts de scltar- zamengegroeid. Het lidvocht is in grootere
niergelediny,bestaande uiteene nagenoeg rOl- hoeveelheid aanwezig, en schjntvaak door
rondegeledingsvlakte,welkeineenedergeljke bloedweiverdund ofmetbloed,etteren vezelgroef past van de tweede geledingsvlakte en stofvermengd te wezen.Verdwjnt de ontstealzoo eenigermate op een scharnier geljkt. king van het synoviaalvlies, dan verhindert
De beide vlakten zjn in ditgevaldoorzeer de granulatie,en hetovertollig lidvochtwordt

sterke banden zamengeheht,en de2 beende- door de vat
en opgeslorptqmaardeyevolgen
ren kunnen zich enkelbewegen in één vlak, dieront
stekingbljven veelalachterlnpolygwaarop de draajingsas der geledingsvlakten vorm ige, gesteelde uitwassen op het synovlloodregt staat.De stand,waarbj delengte- aalvlies, welke in de geledingsholte dringen.
assen der beide geledingsbeenderen zich in Bljft echter de ontsteking aanhouden, dan
dezelfde rigtiny bevinden,isdegestrekte,en w orden alle deelen der geleding en zelfs de

die, waarbj d1e assen een hoek maken,de nabjgelegene spieren met het celweefsel er

yeboyene.Zulke eene geleding is die van het door aangetast.Het omkleedend vlies en de

opperarmbeen met de ellepjp.Hetscharniergewricht veroorlooft dus eene uitstrekking en
buigingin slechtsééneriyting.Eenewjziging
van zulk een gew richt ls datmetzadelvormige oppervlakten,waarbj debuiging en uit-

Rezen worden doortrokken meteenegeleiachtlge vloeistof; zj verkrjgen een spekachtig
voorkomen of verharden. Dikwjls ontstaat
rondom de geleding eene groote hoeveelheid
etter,welkeverwoestendophetweefselw erkt,

GELEDING.
of er vormen zich abcèssen, die zich in de
geledingsholteofnaar buitenkunnenontlasten.
O()k de uiteinden der geledingvormende beenderen kunnen in een ontstoken toestand verkeeren, zoodat aldaar abcèsscn ontstaan,die

viaalvlies, maar strekt zich ook uit t0t de
omriugende deelen, t0thet omkleedend vlies

doch ook deze ontsteking deelt zich weldra
aan het synoviaalvlies mede.

verettering over en vormtabcèssentdie zich
in de gewrichtsholte ofnaar buiten uitstorten.

en de banden.Hierbj ontstaat in de nabjheid

van het synoviaalvlies eene zwelling van het

weefsel,welkemen desgeljksaan debuitennaar de zjde der geledingsholten doorbrekenq zjde opmerkt.Hetweefselontaardt,gaatt0t
Zulke ontstekingen zjn van act
lten Ofvan Zjn bj die etteringbanden verwoest,danzal
chronischen aard,datwilzt
?ggen,zj hebben de werking der nabjgelegene spieren alligt
een snel of een langdtlrig verloop, hoew el eene verkeerde plaatsing der beenderen vermentusschen dezebeidetoestandengeenejuiste oorzaken.

grenzen kan trekken.De eerste is bjna nooit

Geljk wj reedsgezegdhebben,ontstaatde

eene uitsluitende ontsteking van het been, acute gewrichtsontsteking zelden alleen in de
maar meestal van het synoviaalvlies,ofvan beenige deelen dergeledingen,dochditisvaak

dit en het been gezamenljk.Deplaatseljke hetgevalbjdechronische.Hetl0sen sponsverschjnselenwordengewoonljkvoorafgegaan achtlg w eefselvan de uiteinden derbeenderen
doorandere van meeralgem eentrn aard,zooals is de zetel van de Ongesteldheid, die wj
koorts?gebrek aan eetltIstenz.'W eldra echter Onder den naam van beeneter (caries)kennen.
wordt het flntstoken gewricht pi.jnljk en in ZtJOpenbaart zich heteerstdoorpjn in het
zjne beweging belemmerd.Dikwjls komen gewricht en door stramheid, en vervolgens
er krampen bj in de nabjgelegene spieren. dool'uitzetting van het aangetaste been.Deze

Hetgewrichtzw elt0p,en Ook dezachtedeelen
in den omtrek zetten zich uit, zoodat de
htlid aldaar rood en gespannen is. Stort de
vloeistof zich uit in de geledingsholte,dan

ziekte duurtjewoonljk zeer lang en strekt

m et den eenen vinger gevoelen kan,zoodra
m en met den anderen drukt. Ts het gezwel
ontstaan doordien de zachte deelen m et het
exstldaat werden doortrokken,dan Ontbreekt
die golving.Bj debewegingvan hetgewricht
hoorlt
men
jde
r somseen eigenaardig geknars,en
de
brengt Onwillekeurig hetaangetaste
ligc,haamsdeel in dien gebogen stand,w elke

abcèssen vormtonder de huid.

zich allengs ultt0t de overige deelen van het

gewrichtqdikwjls stort de etter zich uitin
degewrichtsholte,waarbjdealgemeeneziekteontstaat de bekende Sllotltatie, dat wi1 verschjnselenaanmerkeljk toenemen.O0kkan
zeggen,datmen,bj hetplaatsen van 2vin- hetzjn,datdeetterzicheenweg baantnaar
gers op hetgezwel,de golving van lletvocht buiten of,langs de spieren gljdend,elders
.

Eene afzonderljke soortvan chronische gewrichtsontsteking Ontstaatdool'bcenuitwassen
ofbeenafsljtingenindegewrichtsholte,zoodat

hiereenemisvorming dergeledingsogpervlakten glaatsheeft,zonderdatzit
lh eenlgevloeistofln degewrichtsholte ofharenabjgelegene
deelen afscheidt.O0k hierbj wordthetsyno-

de gyringstespanning veroorzaakt.lsde ont- viaalvlies verdikt en m et vlokkige uitwassen

steklng hevig) dan bljft ook de koorts niet bedekt.Voprtsdringen weleensuitwassender
tzit. De duur van zulk eelze ontsteking ltan

geledingseinden van hetbeen in degew richts-

zeerverschillendwezen,daarsomtjdsdege- holte, het bekleedend vlies instlllpend.Deze

n
eziny reeds intreedt vöôr de ettervorlning. instulpingen w orden wel et'ns aan de basis
In d1t geval

herkrjgt het gewricht weldra afgesnoerd en hljven dan als vrje beenige
zjne voormalige leniglzeid.Ts er eehter ctter ligchamen in de gewrichtsholte aohter. D e
in de geledingsholte ontstaan,dan neemt de kew-merken van deze soortvanontstekingzjn:
kracht der koorts t0e,en men ontwaartdaar- eene zeerdrageljke pjn,diesomtjdsnagenoeg
enboven andere verschjnselen,waarvan wj verdwjnt, zwakheid van hetaangetaste ligstraks zullen gewagen.
chaamsdeel, en hetknarsen bj de beweging.
Geheel anders vertoont zich de ehroniseh,e Tuater ontstaat daarbj eene vermagering der
Ontsteking eener geleding.D eze ontstaatdik- spieren) dewjl de ljder hetgebruik van het
wjlsuiteeneacute,nadatdealgemeeneziekte- p'
Ijnljke gewricht zooveel mogeljk vermjdt.
verschgnselen geweken zjn,terwjlniettemin Otbchoon deze ongesteldheid doorgaans lang
de verdikking van het synoviaalvlies en de van duilr is en stramheid in de gew richten

ophooging van vochtbljven aanhouden ende veroorzaakt, wordt zj niet gevaarljk geacht
bew eglng van het gewricht belemm eren. ls voor het leven van den ltjder.
zulk eene oatsteking reeds in den aanvang
Bj de behandeling eener aeute gewrichtschronisch, dan ontdekt men geenerleikoorts ontsteking m oetmen deontsteking tegengaan,
ofandere ongesteldheid van algem eenenaard, depjnverzachten en hetbetrokkenligchaamsmaarlnf
anbemerktenkelplaatseljkeverschjn- deel in dien stand brengen,welkebj eone
selen, nameljk sttjfheid van ot'lltl
,ain het mogeljke verstjving demeestgewen3chteis
gewricht. Bepaalt zich de ontsteklng alleen voordenljder.lsbjvoorbeeldhetkniegewricht
t0t het synoviaalvlies, dan verm eerdert de aangetast, dan dient men het been in eene
hoeveelheid lidvoeht, hetwelk men 0olt uit- uitgestrekte houding teplaatsen,terwjldaarw endig kan bespeuren. M ell geeft aan deze entegenbj ontstekingvanhetellebooggewricht
ziekte den naam vantqelvrielttstlvaterzltoht)w aar- eene gebogene meer is aan te bevelen.H 0e
overwtihier beneden zullen spreken.l11vele pjnljk eene bepaalde hot
lding flok voor tlen
gevallen eehter en vooralbtiklieraohtige ge- ljder wezen moge,hj dientzich daaraan te

stellen bljt
'
t die ontsteking niet bj hetsyno- onderwerpen.De ontsteking bestrjdtmen met
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bloedzuigers, koppen, blu rtrekkende midde- iodiumtinctuur enz.
),metstoombaden,en in1en en door blazen met js,terwjlmen de wendig met zweet- en pisdrjvende en met
krampen in de spieren door narcotische mid- tonische middelen. Komt die ziekte uit het
delen poogt weg te nemen.Bj gevallen van gestel voort, dan zoekt men dit laatste te
minder ernstigen aard, die gewognltjk met verbeteren. De rust van het betrokken lid,
den naam van rheumatismus worden bestem- de warmte en een gestadig verband bevordepeld,is warmte veelalvoldoende.
ren de genezing ongemeen.Bljven aldeze
Bovengemelde middelen komen bj acute middelen zonder gunstig gevolg, dan ontlast
gewrichtsontstekingen zelden te pas. Hier zich de vloeistof door het bekleedend vlies
dientmen bqvenalte waken voorhetbehoud heen, waarna men niet verzuime, om door

der krachten,terwjlhet tevens van belang inspuiting van eene prikkelende artsenj de
is, het aangetaste gewricht in een vrj vast verslapte werkzaamheid van hetsynoviaalvlies
stjfsel-,getah-pertsja-ofgipsverbandteleggen, wederom op te w ekken en hierdoor de genezoowel om alle beweging te verhinderen,a1s zingtebevorderen,hoeweldezedikwjlsdoor
om eenegeljkmatigewarmtetedoenontstaan. eenevernieuwdeophoopingvanvochtverjdeld
De bjzondere soortvan ontsteking, die wj wordt.
vermeld hebben, nameljk die, welke door Eene eigenljke gewriektsrerettring bestaat
beenuitwassen ontstaat, zoekt men te over- in eene ophooping van etter in de gewrichtswinnen doormiddelvan huidprikkels(Spaan- holte.Zj is bjkans altjd het gevolg van
eene gewrichtsontsteking, en slechts zelden
schevliegen,stoombaden en galvanismus).
De oprzaken der gewrichtsontsteking zjn ontstaatzj doorden ettervan een nabjgelezoowel beleedigingen van plaatseljken aard, gen abcès, welke zich een weg naar de geals zulke, die uit het ligchaamsgestelvoort- wri
chtsholte jebaand heeft.Hierbj ontwaart
komen.
men groote ppnyopzwellingvanhetgewricht,
De gewrieâtswaterzneh't bestaatin eene zie- en :uctt
latie,- voorts roodheid en spanning

keljke verdunning en vermeerdering van dernabjgelegen huid.Vervolgensontstaater
het lidvocht, zoodat hierdoor het bekleedend veretteri
ny vandeuiteindendergeledingsbeenvlies wordt uitgezet en de beweging belem- deren (carles),waarbjjzooalswjreedsgezegd
merd. Die uitzetting openbaart zich aan de hebben,de etterzi
ch langsden kortstenweg
buitenzjde.Hetsynoviaalvlieskanhierbjglad naar buiten pitstortof,langsdespieren gljd
e
n
d
,
e
l
de
r
s
a
b
c
è
s
s
en vormt.Na die uitstoren zachtbljven,maaro0k dik,rood en ruw
worden. Het lidvocht is dun,troebelen met ti
ng van etter kunnen de uiteinden dergegestremde vlokken vermengd,zoodathet veel wrlchtsbeenderen aaneengroejen, zoodat er
overeenkom stheeftmetbloedw ei.Deuiteinden genezing met eene achterbljvende stjfheid
der geledingsbeenderen worden doordeophoo- volgt.Meestalachtersterft de ljderaan etterping van vochtwe1eensvanelkanderverwj- vergiftiging van het bloed (pyaemie) ofaan
derd,de pezen verschoven en de banden uit- hectische koortsen.
De behandeling is ongeveerdezelfdeals bj
gerekt.
D eze w aterzucht kan het gevolg wezen gewrichtsontsteking in hetalgem een)- voorts
eener gewrichtsontsteking, en 0ok w elont- haast m en zieh, om den opgehoopten etter
staan zonderontstekingsverschjnselen,hoewel dooreenekunstmatigeopeninguitdegewrichtsvaak met aanmerkeljke pjnen.Debeweeg- holte te verwjderen. Zjn de uiteinden der
baarheidvanhetgewrichtisdaarbjbelemmerd, beenderen door verettering verteerd,zoo kan

en weldra openbaartzich bj nietdiepliggende eene wegneming daarvan (resectie) noodig

geledingen de ongesteldheid door een gezwel
onder de huid zonder de kleurvan deze te
veranderen. Zulk een gezwelontstaat,waar
hetbekleedend vliesnietdoorbanden ofpezen
gedrukt w ordt,en men kanhethierdoorveelal

wezen; in het uiterste gevalgaatmen over

t0t amputatie, indien nameljk de krachten
vanden ljderniettezeerzjn uitgeput.
k%L
K'
'Aeït
s ofstramheid1 deleden bljftniet
zelden achter na beenbreuken,verstuikingen,

van anderegewrichtsqezwellen onderscheiden. ontw richtingen? geledingsontstekingen en geO0k ontwaartmen hlerbj de boven beschre- wrichtsveretterlngen. Zj wordt yedeelteljk
vene Jluctwatie. Is zulk een gezwel in ver- veroorzaakt doordien in de nabjheld van het
sehillendc verhevenheden verdeeld,dangevoelt gewricht aanmerkeljke verkortingen en vermen in (1: ééne de golving,wanneermen op groejingen hebben plaats gehad van hetbede andere drukt,omdatzd
' metelkanderge- kleedend vlies, van de banden enz.,- gemeenschap hebben.Bjdiepgelegenegewrich- deelteljk doordiendeuiteinden dergewrichtsten isdeze ongesteldheid moejeljk metJuist- beenderen zich t0teen vastgeheelvereenigen.
heid waar te nemen. In elk gevalheeft de Somtjds zjn baden,vochtige Omslagen enz.
gewrichtswaterzucht een chronisch verloop. voldoende,om aandeverstjfdedeelenwederom
Dikwjls wgrdtdeafgescheidenevloeistof0p- eenigerekbaarheid en losheid te geven,vooral
geslorpt,endegenezlngbljftmogeljk,indien wanneerzj gepaard gaan metdoelmatigebehet bekleedend vlies en de banden nietalte

wegingen. W aar een en ander onvoldoende

sterk zgn uitgezet,zoodatereeneverslapping bljkt te wezen,gaat men we1eens over tot
achterbljft.Somtjds kan de ophooping van eenegeweldigelosrukking derziekeljke vervloeistof zoo groot w orden, dathet omklee- binding,Ja,zelfst0tdoorsnjdenendoorzagen,
dend vlies openbarst.
nadat de ld
'der door chlorofbrme in een staat
Men behandelt de gew richtswaterzucht met van bedwelmi
ny isgebragt.
I
n
d
e
g
ewrlchtsholte ontstaan we1 eens
sterke huidprikkels(blM rtrekkendepleistersj
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beenachtige ligchamen,die geheelvri
j ofop 1fenen,hierhunnekrachten vereenigen,maar
steeltjes vastgeheeht zi
jn.Hunne oppervlakte j t
lf'
kf
èp d4
aht
lflj
zst belangrljke aangelegenheid,
is lllflfAstal g-lad t)1'1 glallzig eltlllet eilu vlies t
lat()t
)11gt
alet
ï
rtlgt
lllaotst-hlll,
)t
lfknr (
10geldeltjke
'

bedllkt) lltatsszellt (lvercellkelnt iaet htlts)-no- lbi
.j
tiragtl
z dt
ar ledetky'
rot
lte dillgen (vorming
viaalviies. lltln zanlensttàl is been-ot'kraak- lvallbnekerjen:bozorglngval
zuitgaven,weten-

beenaclltig,en zj Oll
tstaan d()ol
*eene t
litzet- l
!sehappeljke expeditiën elzz,
) kan volvoeren.
ting del-vrt
jt
àuiteinden van devlokken,die lo0k st
ellenzulltevereenigingengeleerdemanvan het synoviaalvlies uitgaan en zieh in de
gewrichtsholte verspreiden?alsmfpdedool*beenuitwassen buiten het bokleedend vlies,welke
dit laatste instulplln en hiermtlde in de geledingsholte doo
trdringen. Vtxelalkflmenzjvoor

uen wel eens in de gelegenheid,Om alhun

ttjd en kracht aal
zde wetenschap tewjden,
texwjl zj voorts (
l(
)or het uitschl-jven van
prjsvragenvaaltvoprtreFeljkegeschriftenuitltllkken over een Ot' ander nieuw ontdekt

tegeljk met eene c'
hl
*onische ontstel
ting van ot'min bekend onderwerp. Zulke geschriften

het yewrieht ()
n zj opeltbaren hunne aanwe- vindel) dan hunue plaats in de werken dier
zigheld dût
)xeene plotseljl
kepjnbjdebewe- genûotschapyen,wplkedennaam van nAeta''

Ctlmpentatlones'' Mémoires'' Verhandelindeze ongesteldheid dflnr eene pperatie te ge- gen'' Transactions',mcomptesrendus'' Jaarnezen, texwjl men ()ok we1eens in de gele- boeken'' Verslagen''enz.dragen.
genheid is,om zulkeligtthamen naardieplaats
Zulke genootschappen Ontstolzden tegen het
van het bekleedend vlies te schuiven, waar einde d01* middeleeuw en het etxrst in Italië!
zj de geringste belemmering veroorzaken,en zooals de mAccademia''van A ntonioBeccadell%

ging van hetgewricht.lletisdikwjlsgelukt,

ze aldaar aan datvliestelaten vastgroejen. .Pt
zntlr'
z
p,
i/l te Nayels, de pAccademia PlaGelée,zieLorrain(C1aud0).
tonica'' van Coskmo #ei M edioi te Florence,

Geleerdheid.Ditwoord beteckentin het
en die van Pomponius..zltldïfx.
v te Rome.
algem een de eigenschap van een w etenschap- Eene ae,
adêmie,in 1495 te Venetië door P'
l'
l
A
?x/iffy gesticht,w asaan oLltlheidkundig en
peljk gevormdmenstt
h ofook eenverzameling avclzz

vanveelvuldigeendegeljkekennis.T0tdeje- wjsgeerig onderzoek gewjd,en in 1558dtàed

leerdheid rekentmenvooraleenenaauwkeurlge Federiyo Badoero er de pAccademia Veneta''
kennisilerOudetalen.Tm mersdaardegeleerden verrjzen.Reeds in de volgende eeuw had
Van l
ateren tjd htlnne kennis grootendeels men dergeljke acat
lémiën in devoornaamste
verschuldigd zjn aal
zdeGriektà
nenRomeinen, steden van ltalië. De belangrt
jkste daarvan
zoo eischt menvan hen metregt,da'
tzj in zjn in (
lnzen tjddersottietarealeBorbonica'',

staat zjn) Om haar uit dc Oorspronkeljke
bronnen te putten.Bj alle besehaafde volkerc'n hebben de geleerden steeds een belangrjken invloec
lgehad Op denmaatschappelgken

in 1736teNajelsOpgerigt, demAccademia
Gioenia di sts
lenze natwrali'' te Catania (van
1824), demAccademia romana diArcheologia''te Rome (van 1617), het pTnstittlto
toestand,en die invloed wasvooraldâirgroot, nazionaleitaliano''te Bologna(van 1690),
waar zj tevens hetpriestf
arambtwaarnamen. de oAccademia della Crusea''teFlorence(van
'rflch wasdievereeniging hoogstnadeeligvool- 1582), de m'
Reale aeeademia di scienze,
de w t'tensehap,daar deze doorhen veelalt0t lettere ed arti'' te Iuucca?
het rTnstituto
eene dienaresdergodsdienstigemeeningenver- regio-imperiale del regno Lombardo-ventatg''

laagd werd.Eersttoen in laterentjddege- te Milaan(van18Q0)? enderAccademiareale
t
lelle scionze''teTnrjn (van 1783).
Ilet voorbeeld van ltalië werd w eldra in
vrtje en tevens et
xne vroeger ongekendevlugt. t
le meer noordeljk gelegene staten gevolgd.

leerdheid meer en meer algemeen eigendom
werd,nam de sttldie der wetenschappen eene

Tnzonderheid heeftde geleerdheid eenonschat- rrot de voornaamste van deze behooren de
baar voertuig gevonden in de boekdrukktlnst. DAeadémie desseiences'',in 1G6G door Colbert

Geleerde genootschappen zgn vereeni- Opgerigt te Parljs,en de rRoyalSociety''te
gingen van wetensehappeli
jke mannen, die Lnnden (van 1663).Thansheeftmenin Frankdoor onderlinje zamenwerking een bepaald rjk rAcadémies'' Of ysocietés''in de belangwetenschappe@l*pk doel zoeken te beverderen. rtjkste steden? en l1
z België desgeljks.Ztj

Som migen ZI
JN doorde l'egéring Opgerigt,in
welk gevalzj gewoonljk den naam vanlcc,
de#mt4e*4n
. dragen?terwjlanderon hun oorsprong
verschuldigd ztln aan particulieren.Eexstgenoemden (lmvatten vtlelalhet gelleele gebied

ontbreken voorts in Rusland, Engeland,
Duitschland, Zweden en Noorwegen,en D enem arken evenmin.Zelfs te Constantinopelis
er in 1851 eene verrtlzen.Voorts heeftm en er
in menigtein de VereenigfleStatenvanNoordderwettlnsehap,terwjlde andt
lren zichdoor- Amerika, zooals de rAmerican Philosophical
gaans tot faen klein gedeelte van dat gebied Society''te Philadelphia,,in 1769doorFranklin
t
bepalen. Zj hebben echter dit in den regel gesticht, de rAmerican aoademy of arts
m et elkander &
Gem een? dat ZP
@* de dotll-hen and sciences''te Boston (van 1780), (lt
verkregen uitkomsten ln hunne geschriftenter Literary and philosophicalsociety''te Newkennis brengen van het ptlbliek.Vooralûok York van 1791, de nNational institution
daarom werken zulke genootschappen zeer tbr the promotion Ofscience''te W ashington,
gunstig, om dat zj doorvereenigdekrachten
de pGeological society''te Philadelphia,
ten uitvoor leggen wat voor êén ()t'epnige
de rAmerican antiquarlan stlciety''te5Vorweinigen der leden onuitvoerbaar zouZIJN,
chester in Massachuscts (van 1812), dtl
en dit zietnieta'lleen daarop,datmannen,die 7
)llistoricalsoeiety''te A'
Vashington(van1825),
verscbillende takken eener w etenschap beoe- enz. In Azië heet'
t m en onder anderen het
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Bahviasch Genootschap'' op Java,
de D oerassigen bodem ,die zich slechts weinig
Gepgraphical gociety''te Bombay,- en de verheftboven de oppervlakte der zee.H0ofdKLiterary society'' te Madras, - in Afkika zakeljk t
astzj menschen aanvan kxachtiren
de rEyjptian society'' te Caïro, - en in ligchaam sbouw en dan vooral zulke,die zlch
AustrallederRoyalsocietyofVandiemensland''
. pas in de warmte van het keerkringsgewest

In Spanjeen Portuyalheeïtmen,behalve hebben gewaagd.Zj wordt in dehand gede Koninkljke academiën, geene geleerde werktdooreeneonordeljke levenswjs,door

genootschappen van veel belang.

uitspattingen,door overmatige inspanning,en

In ons Vaderland staat de nKoninkljke door het verbljt'van vele personen in eene
Académie van W etenschappen''te Amsterdam betrekkeljltltleineruimte.Bevinden zich onbovenaan.Zj isin 1851indeplaatsgekomen derscheidene koortszieken bjoen, zooals op
van het Koninkljk Nederlandsch Instituut, een schip, dan Ontstaat er eene sm etstof,
hetw elk in 1809 doorKoning Lodewl
jk was waardoor de ziekte verspreid wordt. Reeds
opgerigt.Verder heeftmen er een grootaantal bj de tweede expeditie van Columbus opengeleerde genoptschappen,welke wj in het baarde zich te St. Domingo de gele koorts

artikelAeadlmiereeds hebben vermeld.

onder het scheepsvolk. Later heeft deze als

Gelei.Dierlbke .
>J8 is niets anders dan
11
# (zie aldaax) met zooveelwater,datde
doorwarmtevolkomen vloeibareoplossing bj
het afkoelen eene halfvasteytrillende massa
vormt.Alledierljkezelfstandigheden?welke,
met water gek
okt, ljm opleveren, zooals
.o
vleesch,beenderen,hertshoorn,vischljm enz.
kunnen t0t het maken van gçlei gebezigd
worden. Dikwjls vervaardigt men ze door
slechts eene witte 1jm (gelatine)in eene ge-

epidemiemeermalenvreeseljkeverwoestingen
aangerigt;in 1821 eischte zj in Barcelona
alleen 20000 oFers.Zj vertoontzic'
h telkens
onder de bem anning van oorlogschepen in

'
W est-lndië tjdens het leêghalen en schoon-

makenvanhetruim ,enverscheenin1740opde
Engqlsche v100ten in het leger vöör Carthagena, in 1803 onder de Fransche troepen op
Haïtienz.Geneeskundige hulp brengtweinig
baat; Oleum Ridni wordt n0g voor het
noegzame hceveelheid water te doen,ditaan beste middalgehouden.Daarentegen kan men
..het koken te brengen,en dein vormen gego- veel doen, om het ontstaan van deze ziekte
2
ten vloeistof daarna te laten afkoelen.Met te verhoeden,vooraldoorhetvermjden vân
verschillende toevoegsels kan de gelei een elke ophooping van rottende zelfstandigheden.
goed voedingsmiddelvormen.Slechtebonillon- O0k kan men het voortdringen der ziekte
koekjesbestaanvaak geheelen aluitgelatine. veelal dool. quarantaine-maatregelen beletten.
Men heeftvçtçbrfuplantengelei,vooralafkom Gelg Zoe?zie Cl
tina.
stig van w ier ofkorstmossoortenjzooals carGelMkenlFsen zjn verdichte verhalen,
ragheen-mos,Ilslandsch m0s,agar-agar,enz., die hetvoorkomen hebben a1swaren zjaan

Zj bestaat uit plantensljl en water, en de gebeurtenissen van het dageljksch leven
komt dikwjls in de geneeskunde te pas ontleend, terwjlzj ten doelhebben,in dat
Voorts heeft men o0k plantengelei van vlee- aanschotlweljke kleed eenebelangrjl
tewaarzige zure vruchten,zam engesteld uit pectine heid ofeeneernstigezedelesduideljktemaken
en water,terwjlmendesgeljksaanvruchtensap, en krachtig aan te dringen.Zj onderscheiden
hetw elk m et suiker ig ingekookt,doorgaans zich dus van de fabelen daardoor, dat de
den naam geeftvan yeld.
voorstelling t0t hetgebied dermogeljkheden
D e geleien, die op tafel gebragt w orden, behoort, hetw elk niet het gevalis,wanneer
vervaardigt men gewoonljk .van vischljm en bjvoorbeelddierensprekend worden ingevoerd.
suiker met hetbestanddeel,waarnaar zj ge- Vooralin hetbloemrjkOostenmaaktenweleer
noemdzjn.Menheeftnameljk marasqwino-gelei, de volksleeraars gaarne gebruik van geljkenissen. Ilierdoor imm ers w isten ztl hunne
rI--AJ
'C,koFj
,.
g:J:î,w'
qngeleienz.
G eleide,zie V'
rji
yeleide.
hoorders te boejen en ongemerkt tot eene
Gele koorts (febris :ava) is eene zeer bepaalde overtuiging tebrengen.VoortreFeljk
gevaarljke en gewoonljk zeer spoedig, bovenalzjndegeljkenissen vanJeznstwelke
meestal doodeljk aEoopende ziekte, welke wj in deEvangelien vinden opgeteekend.Zj
haren naam ontleent aan de gele huidkleur onderscheiden zlch dooreenvoudigheid,duidevan den ljder, Andere verschjngelen dier ljkheid en gepastheid, dooreen sierljken
ongesteldheid zjn:braking,buikloop ofver- vorm en dooreenejuisteaanwjzing derbestopping,hevigehoofdpjn,grootebenaauwd- doelde waarheid. Bovenalgeven die van den
heid,pjn in den onderbuik enz.Zoowelhier- Verloren Z00n'',van den nBarmhartigen Sadoor a1s door haren epidemischen aard iszj maritaan''en van den rzaaper''een onwraakgemakkeljk te onderscheiden van de geel- baar getuigenis van de verhevene gevoelens
zucht.Zj heeft een verloop,hetwelk eenig- en deongemeeneschranderheidvandengrooten
zins op dat van typhus geljltt,maar veel Leeraar.
sneller is.Zj heerscht veelal in W est-lndië
Ook de letterkundevan den nieuweren tjd
en in de kustgewesten van Midden-Amerika, heeftgeljkenissen geleverdjdiemen gewoonw = r m en ze zwarte âcàïl.ç (vomito prieto) ljk rpqlabelsn'
'noemt.
Gelukheld is de volkomeneovereenkomnoemt, en vanwaar zj zich wel eens naar
s
t
i
ghe
i
d
van
2
grûotheden, zoodat m en ze
Nnord- en Zuid-Amerika, naax Spanje en

zelfs naar Italië uitstrekt.Haarontstaan wordt wat den inhoud betreft, door elkander verbevorderd door eene warm e, vochtige, met vangen kan, zpnder eenige verandering te
onreine stoFen bezwangerde lucht, en een brengen in eene bestaande vergeljking.Ge-
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ljikvormiylteid is overeenkomstvan gedaante,
maar niet van grootte. W anneer m en eene
vlakke of ligchameljke uitgebreidheid naar
alle kantengeljkmatig laataangroetlenzonder
de hoeken te veranderen,dan verkrjgtmen
eene 2de uitgebreidheid, welke metde eerste
geljkvormig is.- Twee grootheden kunnen
geljk wezen zondergeljkvormig tezjn,dat
ls:zj kunnen bj eene andererangschikking
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vele hooggeplaatste mannen,- onderanderen
00k van de prinsen Karel en Hendrik van
Pruissent en laatstgenoemde schonk hem een

rjpaard,waarop Gellertdageljkseen togtin

de buitenluchtdeed.Irederik 11 noodigdehem
in 1760 uit t0t een mondgesprek en Ontving
hem metde meeste welwillendheid.D00r bemiddeling van graafM oritz'tlpzlBriiltlontving

hj in 1762 een jaargeld van 150thaler,-

der hoeken denzelfden inhoud, maar eene de keurvorst Frederlk O/lriyfïccl en diens0pandere gedaante hebben. Twee grootheden, volgerI'rederik zff-t
/ffyfzf,
ç zonden hem kostbare
die in gedaante en inhoud geheelen alover- geschenken, en na den dood van M aseor be-

eenkomen, noemt men gelq;k en.
gdlïëkkp'
r-ù. gunstigde men hem meteenjaargeld van 450
Gelim er9de laatste koning der Vandalen thaler.Hj overleedden 13denDecember1769.
in Afrika,was de zoon van Gelar,deachter-

GellerlOnderseheidde zich dooreengestreng-

kleinzoonval4Genserik.Hjmaaktezichmeester zedeljk karakter.Zjn hoogste genot was gevan den troon door H ilderik van hetleven te legel
z in de vriendschap.Hj stelde hoogen
berooven en veroorzaakte hierdoor den Onder- prjsOp delllofvanbekwameen regtschapene
gang van zjnrjk.J'
astinian'
ttsmaaktegebruik mannen, maar 00k hierbj betoonde hj de
van zjne overweldiging, om zich daarvan grootste zedigheid. Tevens was niemand ooit
meester te maken. Hj zond zjn veldheer Z00 bereidvaardig a1shj Om de verdiensten
Belisami'
lts derwaarts, w elke in 534 aan de van anderen te erkennen.Hj werd doorzjne
Vandalen eenegeduchte nederlaag toebrpgten
Gelimer in de vesting Medentlsgevangen nam.
Deze werd eerst in zegepraalnaar Constantinopelgevoerd,m aar zag zichweldrabegiftigd

met landerjen in Galatië.
G ellert(ChristianFi
irchtegott)?eenDuitsch
dichter en prozasc.
hrjver, geboren den 4den
Julj 1715 te Haynichen in het Saksisc.
he
Ertsgebergte,moestreeds op zjn lldeJaar
met afschrjven eenig geld verdiellen, doch
w erd in 1729 geplaatst Op eene school te

Meiszen,waarhj vriendschay slootmetGtirtner en Rabener,waarna hj zlch naarLeipzig
begaf,om zich aan destudiedergodqeleerdheid te wjden.ln 1739 belastte hl
) zlch met
de opleiding van 2 ,jonge edellieden in de
nabjheid van Dresden, en daarna gaf hj
onderwjs aan den zoon zjner zuster. dien
hj vervolgens naar Leipzig vergezelde.Hier
stichttehjmetzjnvriendGörtnerenanderen
de mBremische Beitr:ge'',waarin hj uitmun-

tjdgenooten geëerd en gevierdtomdathj in
zjne gedichten waarheld en eenvoadigheid

m et een ongem eenen gloed w istte verbinden,

en voora'
lwegensdenzedeljken invloed,dien
hj door zjne geesteljke liederen en vooral
doorzjneuitmuntendefabelenoefende,welke
ook in het Nederlandsch zjn overgebragt,en
n0g altjd bewonderd worden, daar zj in
geestigheid schierdievanLafontaineevenaren.
Zjn roman pDie Schwedische Grëfin (1746,
2 dlnl''is van weinig belang, en o()k zjne
herders- en bljspelen hebben niet veel te
beteekenen, terwpl zjne rBriefe''enkel als
voorbeelden van stjlmerkwaardig zjn.Daaxentegen bezorgden hem zjnepGeistlicheOden
und Lieder''een dtlt
lrzamen roem.Zjne verzamelde werken zi
jn bi
j herhaling in het
licht verschenen, zooals van 1769- 1774 in
10,en van 1840- 1841 in 6 deelen.In 1865

is e+z standbeeld ter zjnereer verrezen in
het Rosenthal bj Leipzig en in zjne ge-

ar, en
tende fàbels en gedichten leverde.Eene aan- boorteplaats; het eerste is door Kna'
geborene angstvalligheid)een zwak geheugen het tweede naal'het Ontw erp van R'lelsael
en eene wankelende gezondheid deden hem dool-Scltwenk vervaardigd.
afzien van het voornem en om predikant te
Gellius (Aulus), een Romeinsch schrjver
wordentwaarna hj in 1745 metgoed gevolg uithetm idden der2deeeuw naChr.,studeerde
optrad a1s aeademisch leeraar. Hj spaarde eerst te Rome en tlaarna teAthene indewel-

geene moeite,om den smaak zjner tjdgenooten te vormen, waartoe hj zjne kraohten
besteedde aan het bljspel,aan een roman,
Ja, zelfs aan eene verzameling van brieven.
Voortsgafhtj Oden en geestelj'lte liederen en

sprekendheid en wjsbegeerte.Later volgdel1j

te Rome de regtsgeleerde loopbaan zondel'de

beoefening der ldteren te laten varen. Ztjn
algemeen beltend geschrift,dathj gedul'ende

een aantalwinternachten te Athene opstclde,
weshalve het den titel draagt van rNodes
rjm in hetlicht.ln 1751zag hj erzich be- Atticae'',en latervoltooide,bevatin 20boeken,
noemd t0t buitengewoon hoogleeraar in de waaraan het 8ste Ontbreekt,eene lmenigte 0pwjsbegeerte,en zjne lessen overdichtkunst stellen Over taal, otldheden, geschiedenis en
en welsprekendheid werden druk bezo3ht.De letterkunde,alsm ede uittreksolsuitbelangrjke
studenteu droegen hem a1s het ware op de Griekscheen Latjnsche geschriften,en heet'
t
handen,en aanzienljke personen bejverden vooralOok daarom eene hooge waarde,olndat
zich, om hem van de zorgen des levenste vele van de bronnenywaaruithj putte,zjn
ontheffen.Tntusschen nam zjnezwaarmoedig- verloren gegaan.Van de uitgaven der pNoctes
eene verzameling van Opstellen in proza en

heid gaandeweg t0e; htj liet de dichtkunst Atticae''noemenwjdievanGronorins(Leiden,
varen en hield voorlezingen over de zedeleer, 1760),en die van Hertz (Leipzig,1853).
welke vooralook wegens zjne roerendevoor- G ellivara of Gellirare,hctgrootste kersdragt grooten bjval vonden.Gedurendeden pel Van ZAveden lll Lulea-Lapmarken,heeft
Zeveiarigen Oorlog ontving htj bezoek van eene oppervlakte van 307 geogr.mj1met
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ongeveer2500 inwoners.Hiertoe behooren 0m- somtjds echter wprden geloften onvoorwaarstreeks 1000 Laplanders,die zich hoofdzake- deljk afgelegd,alleen uitliefdeendankbaar1jk metrendierfokkerj bpzighguden en een Leid.Reeds bj deTsraëlieten waren geloften
zwervend leven leiden, bjnaevenzookeel in zwallir, zooals rnen kan flpmerken i14 de
Finnen, - en ruim 500 Zweden. Laatstge- g'
esöhiedenis van Jftha.Deprachtigstetemnoem de P stamm en leven van dtm landbouw , pels te Rome zjn hunnen oorsprong aan gede veeteelt,Jagten visscherj.Debodem is loften versehuldigd. De R. Katholieke Kerk
erbergachtig,vooralnaardezjdevan N00r- beschouw thet doen van geloften als een ver-

wegen en bevat een grooten rjkdom van diensteljk werk en de vervulling van deze als
pkendierKerk
ertsen. Op 10 plaatsen heeft men zilvererts een heiligenpligt.- D egeestelontdekt.inzonderheid in denbergHjertavaara. zjn aan bepaaldegelof
ten gebonden,nameljk

Reeds in de l7deeeuw won men erkopererts aan die van armoede, gehoorzaamheid en
uit de bergcn Magnovaara, MToluvaara en kuisehheid.
ltavavaaz-a, en men vindt ex voorts mariaDe Kerkeljkeoverheid kan hen,diegelofglas,zw avelkies,granaten enaluinlei.Bovenal ten hebben afgelegd, in bepâalde gevallen,

heeft men er uitmuntend jzererts)en daaruit daarvan ontslaan.Er zjn echter 5 geloften,
bestaat nagenoeg de geheele berg Gellivara. van w elke alliaen dePausdispensatie kan ver-

Dat erts bevat 60 t0t 74 procentjzer.Ge- leenen,nameljkdieeeneraltjddurendekuischnoemde berg verheft zich,volgens de opme- heid,- die om in eene geesteljkeorde te

ting van Pettersson, ruim 1400 Zweedsche zullen treden, - die van een pelgrimstogt
voet boven de oppervlakte der zee.T0taan naar Rome,- die van 0en pelgrimstogtnaar
hetmidden zjnerhoogte ishjmetberken-en Compostella,- en die yan een togtnaarhet
elzenhout,en hooger Op met rendiermos be- Heilige Land.
groeid; doch ook dit lu tste ontbreekt op de
De Protestantsche Kerk is in hetalgemeen
kruinvlakte? welke eene middelljn heeftvan niet m et het doen van geloften ingenom en.
eenige honderde schreden. Naar het zuiden Voorwaardeljkebeloften achtzjinstrjdmet
is hetlandgedeelteljk moerassig,gedeelteljk de gezlliverde begrippen om trent hetgodsbezandig,en m etdennenhoutbegroeid.
stuur. W anlleer immers een krjgsoverste de

Gellirara was voorheel
z een eiyendom der qelofte aiegt, om een goed werk te doon,
kroon, doch daar de mjnen, ln weerwil lndien hj de Overwinning behaalt,dan acht
van den ertsrjkdom ,geene winstOpleverden, hj hetOpperwezen vatbaarvoordelaagheid,
verkocht Koning Osea'rI dezoogenaamdeGel- om zich te laten Omkoopen t0thet bezorgen
livara-werken in 3 gedeelten aan Zweedsehe der nederlaag aan de tegenstanders.Onvoorvereenigingen,maar waszoo edelmoedig,om waardel
jke geloften zjn Onnoodiy,- en in

den koop tevernietigen,toenheteenigejaren hetalgemeenmoetdeChristenuitllefdeJegens

later bleek,dat de groeven geen voordeel0p- G0d het goede volbrengen, zonder dat het
leverden aan de nieuwe bezitters, ln 1863 noodig is, zich hiertoe door geloften te vorwerden zj echter toegekend aan eene En- binden.
Gelon werd koning van Gela in 491vöör
gelsch-zweedsche maatschappj,nameljk p'
rhe
Gellivara-company lim ited'',die overaanzien- Chr.na hetOverljden van Hi
ppôcrates,wit'ns

l.Daarenboven verljke kapitalen k0n beschikken.Dezeontwierp ruiterj hj had aangevoerf
het plan Om de Lulea-elft0taan N orrvik be- wierfhj in 484 de heerschappj OverSyracuse.
vaarbaar te m aken en een spoorweg te leggen Hj weigerde, de Grieken tegen Xerœes te
van hier naar de jzermjnen,en ontving voor ondersteunen, Omdat zj niet voldeden aan
het eerste de belofte eener belangrjke gelde- zjn eisch; om hem t0t opperbevelhebber te
j Op Sicilië ool-log
ljke bjdrage van de Zweedsche rege
'ring. benoemen.Voorts moest ht

Niettemin jing de Maatsehaqpj bankrot
at,en
hare bezittlngen en regten vlelen in 1869 bj
verkoo? tendeelaan derNew Gellivara-company llmited''. D eze laatste kapt w ouden,
wint jzer en is Ook in het bezitgekomen
van de eilandengroep, Finklipporna, waar
zich bj heteiland Altappeneeneveiligehaven
beAindtj maa'
r methetverbetexen dervaart

voerentegendeCarthagers,daarH amllearhem,
volgens de sage,met 300000 m an kw am be-

t0e geen voortgang.

m ate de achting en liefde des vOlkste ver-

stoken.Jn 480 verwierfhj doorlisteenevolkomene zegepraalop denzelfden dag,toen de

Griekenbj SalamisdeOverwinningbehaalden.
T0t (le vredesvporwaarden, welke hj nu aan
de Carthagersvoorstlhreef,behoorde Ook deze,

datzj ziehvoortaan vanmenschenoFersmoesleggen van een spoorweg maakt zj t0t n0g wjsheid en zachtmoedigheid in zo0 hooge
door mlddel van een kanaalen methet aan- ten Onthouden.A1svorstwistGelodoorzjne

Gelofte noemt men eene toezegging Om

werven,dathj alsreddervan Syracusealdaar
in de toekomst, voorwaardeljk Ot'onvoor- eenstemmig t0t koning gekozen werd, toen
waardeljk, eene bepaalde handeling te ver- hj, ongewapend Op eene volksvergadering
rigten, die, raar m en meent, aangenaam is

verschenen, zich bereid verltlaardet 0111 de

aan hetOpperwezen.Z0odeden,bjvoorbeeld, heerschappj neder te leggen.Hj overleed in
in de middeleeuw en Vorsten de gelofte, om 477,en werd na zjn dood a1seen halfgodgeeen Kruistogt te ondernemen,en vele anderen huldigd.
de gelofte om hem te vergezellen.VeelalgeGeloof is het voor waar houden van iets
schieden geloften Onder do voorwaarde, dat op subjedief voldoende grondcn, het zj op
m en aan een dreigend gevaar ontsnappen of' gezag va'
n anderen ofop eene bj ons zelven
gevestigde overtuiging, zonder dat daarvoor
een gewenscht voorregt verwerven za1? -

GELOOF.

algemeen-gcldigebewjzen kunnenaangevoerd
worden.lletGothische-ç:lcf
xut-,met0nswoord
#elof vexwant,heef
'
t eigenii
jk debeteekenis:
deverantwoordeljltheid vauietsl11ldeop zich
nemen, voor iets instaan of0ok Op iemand
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godsdienstige beweging moet beschouwen)
wilde de voorregten valz het Evangelie toege-

kend zien aan allegeloovigen$zoodatbjhaar
vooralhet(tenkbeeld van Paul'
lbs,dai(
1ertgt-

vaardiging door het geltlofgesehiedde,wt'er-

vertrouwen.Eene dergeljke beteekenis heeft klank vond. W elhaast echter verstond ze
hetGrieksche woordzfa
sçrsçenhetLatjnsche Onderditgeloot
'deverstandeljkeovertuiging,
at de leerdes Bjbols of derKerk dev0lJ#.
ed.op godsdienstig gebied noemtmen des- d
geljkshetgeloofzoowelhetgeheeldervoor strekte waarheid is,waaronder de rede zich
goddeljk Of waar erkende verordeningt
zn, Feheelgevanqen moetgeven,zoodatdeKerk
a1s 'smenschen volkomene overgave aan God. ln hare belpdenisse,
hrlften naauweljks had
Het geloof is dus geene zaak van het ver- vastgesteld wat zt
J voor de zuivere leerhield,
stand ofvan detheorie,maarvan hetharten

()t'het pas verzaakte autoriteitsgeloof stak

depractjk,- hetiseengodsdienstig-zedeljke met ver.jongde krachtbj deProtestanten het
drang, totgodsdienstig-zedeljk handelen,die hoofd omhoog,- Ja,er ontstond eenenieuwe
alleen in zooverre, als onderwjs ot'kennis scholastiek zoow el in de Luthersche als in
daarop invloed heeft? m et het verstand in

de Hervormde K erk.

Tegen zulk eene Opvatting van het geloof,
verband staat.Bj deschrjversvanhetNieuwe
Testament,komt het woord yeloîf in zeer alsofhet niets anderswaredan deaannem ing
onderscheidenebeteekenisvoor:bjPaulusals van tqen leerstelsel, kwamen van otlds de
eene gemoedsrigting,waardoordemenschzich

Doopsgezinden,- voorts tegen het einde der

geheelaan G0d toevertfouwten zjneyenade 17de en in hetbegin der 18de eellw de Piézich toeëigent; daarentegen in den brlef van tisten: Hernhlltters,Methodisten enz.in verJaeobtœ enkelals een pvoor waarheid aanne- zet, die het geloof des harten op den voorm en''. Toen l
aterde Gnosticide Christeljke grond plaatsten. O0k deed de wetensehap
overlevering in verband bragten metdedaarin haar regt geldenqzj onderzochtde versc,
hil-

opgeslotene wjsgeerige waarheden, Ontstond
al spoedig de strjd over de Onderlinge verhouding van gelooren en weten.Mretenschappeljk gevormdemannen,zooalsClemensAleœan#dwl.
s en Orl
yenes,steldll
n,dat de geleerden
alleen konden weten en de nietOntw ikkelde
m enigte zich m et gelooven m oest tevreden

houden! terwjl anderen, zooals Irenaeus en
Tertnllkanus hetregtder wetenschap om pver
de Kerkeljke overlevering te oordeelen ontkenden.Langzam erhand verloornu hetwoord
geloofdebeteekenis van aannem ing derkerkleer en van onderw erping aan haar gezag:
het geloof werd hetzelfde a1s geloofsleer of
leer, zoodat reeds A'
ttyltstinns bettligde, dat

hj zclfsaanhetEvangelienietgelooven zou,
indien het gezag der Kerk hem hiertoe niet
noodzaakte. De stellingen: pFides praeeedit

lende stellingen der Kerkeljke geloot'
sleer,
verwierp nu eens de eene dan weder de
andere,en bewees,datzj hoogerstandpunt
inneemtdan hetgeloof,daarimmersobjectieve
waarheden meer te vertrouwen zjn dan sub#jectievegevoelens.Btjdezeuitkomstbleefhet
Rationallsmus staan, terwjl het geloof der
Supranaturalisten allengs daalde t0t een voor
waar hot
lden der Bjbelsche wonderverhalen.
Een nieuw tjdperk werd geopend door
Scl
tleiermael
ter. Hj zooht de bron dergodsdienstin eenonmiddelljk zelfbewustzjn,z00dat bj het geloofbeschouwde alseen godsdienstig gevoel, hetwelk eigenljk niet verschildevanvroomheid.Zulkeengeloofvf
lrkrjgt
volgenshem eenebepaaldegedaantedoorJezn ,
heterlangtdaardool.eenChristeljkkarakter.
Seltleieemachev ontw ikkelt dit laatste in ver-

intellectunl(Het geloofgaathet weten sröf
srl'' band met'smensts
heu wjsgeerig bewustzjn,
en rcredo ut intelligam (1q
k geloof Om tot en wathiermede in de Bjbel-en Korkleerin
wetenschag te komenl''bleven dekernspreu- strjd is,vernietigthj door eene scherpe criken dermlddeleeuwsehe godgeleel-dheid.Ook tiek. Het geloof te verwjzen t0t hetgebied
de twjfelvan Abailard Ot'hetgeloofinderdaad van hetgevoelen il1verband te brengen luet
de grondslag was van hetw eten,had alleen den historischen Cltristus, die m eeningen
ten gevolge, dathet regt van hetKerkeljk van Schlelermacherveroorzaakten eene nieuwe
gezag krachtig werd gehandhaafd.Hetgeloof reactie,w elke eerstdebaniervanhetBjbelsch
bleefgedtlrende de mlddeleeuw en in de Chris- geloofen daarna die dergestrengeregtzillnigteljke gemeente een kerkeltjk autoriteitsge- heid verhief. Deze rigting noem de zich de

loof, en de soholastiek bejverde zich,om

yelooviye,terwjl zj den naam van ongeloori-

hare redenéringen zoo in te rigtent dat de .ge'
z
3 gafaan hen,die hetBjbelsche Christen-

uitkomstaltjd strektetOtstaving der kerke- d0m in een redeljk Christendom wilden herljke leerstellingen. Trouwens elke poging, scheppen. Naast die beide rigtingen verhief
om het gelooft0teene zaak des verstands te zich de wjsgeerige en historische critiek,
maken, was eene bedreiging van hetKerke- w elke den staf'brak over autoriteitsgeloof, in
ljk gezag,daar dit laatste dan alleen onge- w elken vorm het zitth ook m ogtvertoonen.
rept bleef, wanneer elk onderzoek naar de Had reeds de wjsbegeerte van Heyel het
waarheid der leerstellingen als ongeoorloofd geloofalsvorm veroordeeld,weldraverscheen
werd beschouwd. Toch heeft de seholastiek <v/rc'
?
:.
sz,om aan te wjzen,dat00k op den
onw illekeurig m edegewerktOm hetautoriteits- inhoud veelis af te dingen,terwjlde critiek
geloofte vernietigen.
van Ba'
ur verkondigde dat de boelten des
De Hervorming,die m en geenszinsals eene Nieuwen '
restamelltsvan zuivermenscheljken

wetenschappeljke,maargeheelenalalseene 00rSPr0ng zjn en enkel beschouwd moeten
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worden a1sbjdragent0tdeaanvankeljkeOnt- gebruikelgke qnla (omdat) en guaten'
t
o (voor
wikkelingsgeschiedenis van het Christendom.
P llit verschil van meeninyen heeft ill de
rotestantsche Kerk aanleidlng gegeven t0t
het ontstaan van 2 partjen,die in 0ns Vaderland met de namen van Con
fessionlQn en
Afodernen &vorden bestemjeld. Het kenmerk
van de eersten i.
l,dat ztl hetonderzoek van

de kerkeljke geloofsleer of'althans van den
inhoud der bjbelboeken onttrekken aan de

algemeene wetten en regten der wetenschap,

terwjl de tweede zich tegen deze uitzon-

dering verzetten. De Contbssionélen willen
daarom wel eensbew eren,dat de M odernen
geen geloofhebben.Men vergete echtex niet,
dater niem and ter wereld bestaat,v00rw ien
het licht der wetenschap zöö helder brandt,

z0o ver),waardoor de Onderteekenaarte kennen getl
ft,dathjdieleerstellingen aanneemt,

omdatzj - ofroorzporerz;inovereenstemming zjn metden Bjbel.Hetspringtechter
in het oog dat ook deze laatste verklaring
dooreenwetenschappeljk ontwikkeldpersoon
onmogeljk kan worden afkelegd.
Geloofsvervolgingenhebben indeChristeljke Kerk vooral plaats gehad gedurende
de eerste 3 eeuwen van haar bestaan.Zj
namenpenaanvanqteJerusalem,nietzoozeer
w egens de prediklng van het Evangelie als
wegensde aanvallen derChristenen op dewet

van M ozes en op detempeldienst.Zj waren

de oorzaak dersteeniging van Stephanu .Het

schjnt, datde Christenen na dien tjd doordat hj niets behoeft te gelooven.Zelfs het gaansrusthebben genotentwantde teregtstelgeheele gebouw der wiskunde :11st Op eene
aangenomene stelling. De waarheid is enkel,
dat de M odernen iets anders gelooven dan de
Confessionélen.Hetverschilkannietuitbljven,
zoodra men de w etenschap alofnietaan het

ling van Jaeob'
tbn de O3I#tv:en de steeniging
van Jaeobus de.& -t/frlcr#ï.t
?:zjnalleenstaande
voorvallen,waarvandeOorzakenonsonbekend
bleven.Eerst na de verwoesting van Jerusa-

hetgeheelder leerstellingen,die doordeleden
Van een bepaald kerkgenootschap a1s waar
Tvorden erkcnd en aangenomen. M en heeft
eeneAugsburgsehe Helvetische,Gallif
laansche,
Belgische, Brandenburgsche, Hongaarsche,

A braham t0teene schrikwekkende hoogte.H et

lem (70) en vooralna den opstand van Bargezag van BjbelseheuitsprakenenKerkeljke CpcAll (133),waarbj zich de Christenenmet
de Israëlieten niet wilden aansluiten,verhief
leeG
rsel
tel
lingenepjerwrrpt.
oofsbeludenls (confessio)noemtmen zich de haat der trouwe nakom elingen van
Romeinsche Keizerrlk bemoeide zich aanvankeljk weinig met de Christenen,daardeze

als eene secte der Joden werden besehouwd.

Hetschjnt,datdemoord derChristenenten
Geneefschegelogfsbeljdenisenz.- Menspreekt tjde van Nero zich enkelt0tRomeheeftbe-

ook we1van eenestaatk'
lmd'
l
yeyelol
fsbelî
jdenis, paald. Tevens wa's die gruwel niet zoozeer

waarmede men het geheel der politieke be- eene vervolging ter zake des geloofs,maar
ginselen bedoelt,Nvaardoor dez: Ofgene zich eene wreedheid van den dwingelandg Om de
onderseheidt.
meest verachte bewoners der eetlwlge stad
Geloofseed (professio idei)is in de R. voor den brand te doen boeten, dien,naar
Katholieke Kerk de geloofsbeljdenis,welke men verhaalt,de Keizer zelfveroorzaakthad.
alle geesteljken en académisehe leeraren bj Daaruit bljkt intusso,
hen,wat de Christenen
hetaanvaarden van hunam btm oeten aqeggen, van hetHeidensche Rome te wachtenhadden,
en allen,die t0t haarovergaan)desgeljks. en Johannes schildertin zjneOpenbaring de
Het gebruikeljk fbrmulier isin alle landen, Keizersstad a1seen tw eede Babylon,gedrenkt
waar m en de besluiten der Kerkvergadering met het bloed der martelaren.Na dien tjd
teTrenteonvoorwaardeljk heeftaangenomen, wasNero,volgenshetgevoelendergelnovigen,
geheelhd zelfde?a1s door pausP i'tçsTF inde de Anti-christ, die eens zou terugkeeren om
bulvan 13November1564isvastgesteldDaarin oorlog te voeren tegen het volk Gods, is het erkennen van den Paus als den stede- en Rome hetrjk des Satans,waarmede geehouder van Christus de hoofdzaak.In Frank- nerlei gem eenschap mogt onderhouden w or-

rjk echter werd datformulier gewjzigd,maar den, daar heteerlang,bj de stichting van
o0k in dien toestand w as het in stri
jd met hetMessiasrtjk,in denafgrondz0uwegzinken.
den eed 0q de constitutieen den burgereçd, Daarentegen bedachten de Heidenen lasterljke
dien men In de dagen der groote Revolutie aantjgingen tegen deChristenenen strooiden
van deFranschegeesteljkenvorderde,zoodat geruehten uitvan allerleigeheimemisdrjven,
vele priestersuitw eken.De Belgischepriesters die door hen werden volvoerd.Hierdoor ontzwoeren,op raad vanPiws FYT,datzj niets stonden w e1eensuitbarstingen vandweepzieke
zouden doen,wat in stri
,l
d wasmet de Fran- woedebj hetHeidensche volk,zoodatdegesche Constitutie, - en door llet Concordaat loovigen aan allerlei mishandelingen waren

van 15 Julj 1801werd een middenweg aan- blootgesteld,doch deregérinr liethen ongegewezen.Zelfsin de ProtestantscheKerk heeft moeid.Zelfsten tjdevanDomttlanlts(81- 96),
men)in strjdmetharevrjzinnigebeginselen, toen volgens de sage de tw eede geloofsveriets dergeljks ihgevoerd,- aanvankeljk in volging plaats greep,werden slechts enltelen
den vorm van eene onderteekpning,doch in te< dood gebragt.Strafregteljke maatregelen
de 18de eeuw in sommige landen o0k wel tegen de Christenen,als behoorende toteen
een eed.H etis bekend,datook in de Neder- genootschap,datgevaarljkwasvoordenStaat,
landsche llervormde Kerk de onderteekening ontmoet men eerst ten tijde van l'
ejl'
angfs
vereischt wordtvan deKerkeljke leerstellin- (98- 117), toell de staflhouder Plinin&'ln Bigen voor de toekomstige leeraron ,- en niet thyniëdaaromtrentnaderebevelen vroeg.V01minderbekend isdekeuzetusschenhetdaarbj gens hetbesluitvan den Keizerbehoordem en
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op naamlooze beschuldiginyen geen acht te te geven aan den wankelenden Staat.Om de
slaan)terwjlmisdrjven,d1edoorgetuigenef aloude staatsgodsdienst!naarzjn oordeelde
door bekentenisaan den dag gekomen waran)
met den dûod gestraft moesten wf
lldt
?u.001
t
onder de volgende keizers hield liltt-l zich
âan dit besluit.Toen echter hetaantalChristenen Z00 sterk verraeerderde, dat 0P vele
plaatsen het gras in de lleidensche tempels

bronvanRome'sgrootheld,teherstellen,streed

hj metden meesten jvertegen hetChristendom.Zelfbestuurde hj devervolgingen,en

de nalatige stadhouders werden met gestrenge
straFen hedreigd. De verdrukking der geloovigen had vooralplaatste Rome,Alexandriët

begon tegroejen,achttede regéring den tjd Carthago,en Pontus.Inzonderheidwarenzjne
gekom en) om een waakzaam O0g te hotlden
op heny die eene nieuwe orde van zaken en

daarbj de verdelging der Heidenen en de

zegepraal der Christenen verkorldigden.llet
naaralle kanten vertakte kerkgenootschap der
Christenen kon nietlanger geduld worden als
eene secte der Israëlieten;immers het scheen

maatregelen gekant tegen de bisschoppen,en
het aantal slagtûtfers w erd grooter dan ooit
te voren. Na den dood van dien keizerhielden deze vervolgingen langzamerhand op,
as
doch zj werden vernieuwd door Valerian'
(253- 260).Tnttlsschen stral
temen doorgaans
enkelbisschoppen ot'opzieners m et den dood.

Fevaarljk tewezen voorde staatsgodsdienst, Hierop volgde een tjdperk van kalmte,het-

Ja, voor den Staat zelven.De besluiten van
H adriah'as (117- 138)en Van Antœtinus T ï'lf,:
(138-160)ten gunstederChristenen zjnniets
anders dan verdichtselen. Niettem in w erden
slechts enkelen veroordeeld. De jveri
ge 1Fgingen echter der verdedigers van hetChrlstendom , om de keizers gunstig te stemm en

w elk eindigde door de besluiten van Diocleti-

Jzl'
M.
s(284- 305).Nadatdeze keizergedurende
9jaren deChristenen zeltbt0thetbekleeden
der hoogste waardigheden hadtoegelaten!nam

in 303 de laatste)maar0ok de vreeseljkste
vervolging een aanvangqzj duurde voorttot
in 311. Tegen zjn zin had Diooletitut'
us zjne

voor de rnieuwe wjsbegeerte'' geven getui- toestemming gegeven t0teen maatregel,welke
genis van den toestand van verdrukking, volgens zjne staatkundige beginselen onverwaarin de Christenen zich bevonden?alsmede mjdeljk wastmaartevensdeordedermaatvan de behoette der Christenen, om in de schappj niet weinig schokken moest, daar
voorregten der Heidensche beschaving te dee- veleChristenen reeds t0tdeaanzienljkenbelen.D onkere dagen voo1'hetChristendom bra- hoordell.Hj zag er zich evenwelt0e gedron.
ken aan ten tjde van Keizer Mare'
us -d.
lfr6- gen doorden dweepzieken jvervan zjn me'
li'
tts(160- 180),die deoudegestrengewetten dekeizer Galerius,dievan deuitroejing der
tegen het verltondigen van eenenieuwe)volk- Christenen een vernieuwing van de gunst der
verleidende godsdienstleerinherinneringbragt. vertoornde goden verwachtte. D aarenboven
Onderzjn bestut
lrwasdegemeenteteSmyrna liepen ergeheimzinnigegeruchtenrondomtrent
(166),en 10 jaarlaterdie teLyon alsmede eene zamenzwering derChristenen,welke ten

die teVienne aan bloedige vervolqingen,van
regéringswege ingesteld) ter prool.Onder de
regéring van Commod'
us (180- 192) hadden
slechts enkele teregtstellingen plaats, doch
Septimi'
as Ardr'
ll.
g (193- 211), h0o verdraag-

doel zot
l hebben! het rjk der Heidenen te

volging in versehillende deelen des rjks.1utussehen werd Op verre na nietaltjd de doodstraf toegepast, dikwjls ook verbanning of
verwjzing tot dwangarbeid in deKeizerljke
mjnen.Velen werdenterdood gebragt,omdat
zj hunkerden naar hetmartelaarsehap,terwjl
anderen door de vlugt Ot'door inschikkeltlkheid, en nog anderen dooropenljke afvallig-

heid. fn hetgeheele Romeinsche rtjk werden

venzietigen.Galer'
tus en Hiéroeles,stadhûuder
van Bithynië,maakten daarvan gebruik.Drie

Keizerljke besluiten (edida)tegen de Christeljkegodsdienstenhareverkondigerswerden

zaam ook in den begilzne)gaf,door in 202 in 303,en een vierde tegen de Christeaen in
den overgang t0t het Joden- en Christendom hetalgem een in 304 uitgevaardigd.M en noodte verbieden,hetsein toteene algem eenever- zaakte Dioeletian'
as gedurig totmeergestreug-

heid zich zochten te redden.Daarop volgde

de kerken der Christenen verw oest, hunne

gewjde boeken weggeroott
l en verbrand,en

hunne vergaderingelz verboden. Het verlies
van ambten en w aardigheden,verbeurdverklariny van vermogen,gevangenis en dood bedrelgden allen, die geene oFeranden wilden
brengen aan de goden. De w oede des volks
en de willekeur der stadhouders deden Op

een betere tjd:Helioyabalns (218- 222) en vele plaatsent
legestrenqheiddervervolgingen
lweljke wreedheid. Groot
Aleœander z
/ kl
er'
lf,
s (222- 339) schonken O()k klimmen t0t afscht
aan d0n G0d der Christenen 00ne plaats washetaantalslagtoffers,maarallepogingen,
in hetPantheon der Heidenen.De haat,door om het Christendom uit te rûejen, bleken
M azimin'
us (235- 238) den Christenen toege- vruchteloos te wezen.Te vergeefs werden de
dragen,en de dot)r dt,n rampspoedverscherpte vervolgingen,nadeaftreding van Diodetian'tbs,
volkswoedegavenaanleidingtoteenigeverdruk- door Galerius en M ai
e'
imin'
ts onat
kebroken
kingen in deprovinciën;doch onderzjne0p- voortgezet; de uitkomsthunnerbemoejingen
volgers, t0t welke Pltilippu behoorde, die was, dat zj de jdelheid hunnerbedoolingen

zich,naar men meldt,bj de Christenen aan- inzagen.Galerl'
ts exkende eindeljk,dat het
sloot, Ontstond weder een tjd van verdraag- van belang was,de vervolgings-edictellin te
zaamheid.

trekken en metde Christënen vredete slaiten

Algemeene yeloofsvervolgingen, tegen de (311).Op heteerstebesluitvanverdraaqzaam-

Christencln gengt, begonnen echterte woeden

heid volgde in 312 een tweede, en ln 313

onderDeci- (249- 251), die vastheid poogde een derde,dûor Constantl
ht en Licini'
ttsuit-
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GELOOFSVERVOLGINGENO ELUID.

in die der voortplanting van het geluid in
van godsdienst, en men gaf hun de kerken verschillende middenstoFen,- en in die van
en de verbeurdverklaarde goederen terug. de terugkaatsing van hetgeluid.

gevaardigd.De Christenen verkregen vrjheid

Constanll
jn schaarde zich zelfs aan dezjde

Datgenetwaaraan wjdennaam vangeluid

der Christenen en nam eene reeks van v00r- geven,onderscheidenwjalseeneinwendigegqbereidende maatregelen om het Christendom waarwording.Zonder Onzegehoorzenuwen bet0tstaatsgodsdienstteveqheFen.Na dien tjd staatergeenewaarneming vanhetgeluid,want
ondervonden de Christenen alleen buiten de eene getokkelde snaar geraaktslechtsin eene

grenzen vanhetRomeinschert
jkvervolgingen min ofmeersnelle trillendebeweying,welke
en verdrukkingen) zooals in 343 en 414 in zj aan den omringenden dampkrlng en door

Perzië, en van 437 t0t aan het begin der middelvan dezen aan 0ns00rmededeelt.Hier
6
deeeuw in hetrjk derW andalen inAtkika, wordt die trilling in de eerste plaatsopgevanalsmede laterin deGermaanschegewesten. gen dopr het trommelvlies,en van hier dûol'
De poging van Keizer J'
alianus (361- 363), een hefboomstelsel van kleine beenderen om het Heidendom te herstellen, ging niet hamer,aanbeeld en stjgbeugel- naar het
gepaard met eene vervolging der Christenen. inwendiggehoorwerlttuigovergebragt.Bjelke
Daarentegen zochten sedert hetontstaan van trilling van het trommelvlies nameltik drukt
de Mohammedaansche godsdienst de Khalitbn de plaat van den stî
jybeuyeltegen een vlies,
ill Azië en Afrika het Christendom uit te hetwelk over eene opening in het been,het
rpejen,terwjl zj slechts enkele seden ver- ovale mc9l:Je'r, gespannen is, waarachter zich
Bchoonden,die 00k nu n0g onder de bescher- eene ruimte bevindt,die wegens hare gangen

ming van den Islam vrjheid van godsdienst en windingen den naam van dooll
t? en slakS draagt en met eene vloeistofgevuld
genieten.W j weten,h0e zelt
'
s n0g vöör wei- IZZIAf4C.
nige Jaren de vervolgingen tegen deChriste- is. Merkwaardig is vooral het slakkenhuis,
nen in Syrië hebben gewoed.Vele onderdruk- langs welksw indingen duizende dunne,veer-

kingen hebben zj voorts verduurdin Japan krachtige vezels - die van Corti(naar den
na 1616, in China omstreeksdejaren 1750, -Ontdekker:den markiesCorti,a1z00geheeten)
1815 en 1839 en in Cochinchina en Tonkin
uitjespannen zjn.In deOnderstewindintusschen 1837en 1839.Hetvreeseljkstechter gen zjn deze vezelsgrooter,en bovenwaarts
hebben deverschillendeafdeelingenderChriste- worden zj, geljk de windingen zelve,
ljke Kerkom hetgeloofelkandervervolgd;wj langzamerhand kleiner, evenals de snaren
handelen daarqyeronderhetwoord lngwisitie. van een klavier. Die vezels staan één voor
Geloofsyruheid,zie Get
vetensrrl
jlteid. één in verbandmetijnezenuwdraden,welke
Gelsem lum J'
nss. is de naam van een zich t0teen btmdelvereenigen en alsgehoorplantengeslacht uit de familie der Apocy- zenuw van het00r naar de hersenen loopen.

neën (Personata).Hetonderscheidtzich door De trillingen,doorhettrommelvliesoygevaneen s-tandigen kelk, eene trechtervormige
bloemkroon metG-lobbigen zoom ,eene eivormige,zam engedrukte zaaddoos,w ier binnenwaarts gebogene kleppen een tusschensehot
vorm en, en aan de punt gevleugelde zaden.

gen) worden derhalve door de vloelstof in
den doolhofaan gemelde vezelsmedegedeeld,
en w el zoodanig, dat de snel op elkander
volgende trillingen,volgens de wetten der resonnantie,alleen de kortere in bew egingbren-

gen!terwjl langzaam op elkander volgende
trilllngen zich enkel m ededeelen aan de langere.De kraehtvan elkeafzonderljketrilling
heefthierbj slechts invloed op de sterktevan
onbehaarde bladeren, en fraaje gele,welrle- den toon,doch de ltooyte van dezen isafhankende, tot trossen vereenigde bloemen. De keljkvanden tjd,dietusschendeopvolgende
geheeleplantbevateenbedw elm endvergif.M en trillingen verstrjkt.V00r onzegewaarwording

De eenigesoortis G.nitid'
tm Xic/
zz.(Bi4n0nia semgervirensL.
),eenheesteruitVirglnia
en CaN llnam eteenklimm enden!onbehaarden
stengel,enkelvoudige,lancetvol=lge,glanziye)

kweekt ze in vette,m et zand vermengdeteel- wordtdiehooqteal
zoobepaald doordevezel,
aarde en vermenigvuldigt haar dool'stekken. welke in trilllng komt.De langste vezel be-

Tegen dsmiddagzondientmenhaartedekken. weeyt zich bj 35 en de kortste bj 38000
Geluld. Met dien naam bestempelt men trilllngen in de seconde; tusschen die twee
zoodanige txillingen der ligchamen, welke, grenzen liggen alde geluiden,welkewjmet
golfsgewjsvoortgeplantt0taan Ons001-,door 0ns gehoorwerktuig kunnen waarnemen. In

den naam
onze gehoorzenuwen kunnen waargenomeu de muziek draagt de eerste toon
w orden. svanneer die trillingen Onregelm atig van C1 en de laatste die van D.S. Intussehen
op elkander volgen, ontstaat een geraas,ge- beweert t
stzecrf dat men 0ok reeds een toon
zt
z-zzldl, gedruisa enz. Volgen zj elkander van 8 trillingen in de secondekan waarnemen.

op metgeregelde ttlsschenyoozen,dan heetl De tlitwendige oorzaken van hetgeluidzjn
men een klank, en zjn dle trillingen enkel- dus detrillingenvan veerkrachtigelipchamen.
voudig, zoo geefl men aan hethierdoor veroorzaakte geluid den naam van toon,diehtlog
of Jaag is naar gelaug van het aantal tl'illingen,dat in (lene secollde wordtvolbragt.
D e leer van hetgeluid,naareen Griekseh
woord o0k aconstiek genaamd, kan verdeeld
worden in die van de staandegeluidgolven of
van de trilling van geluidgevende ligchamen,

T0t zulke geluidvoortbrengende llgc.
hamen
behooren vooral:gespannensnaren,veerkrach-

tige staven,platen,klokken en luchtmassa's,
dle zich in bepaalde ruimte,n bevinden,zooals

inOryelpjpelzel
zz.Detxillingenvolgenelkander
daarln tesnellerop,en de toon is des te h00ger,naarmate de afletingen dier voorwerpen
kloinerenhunneveerkrachtigespanninggrooter

GELUID.

zjn.Eene snaar van de halve lengte geeft
het dubbel aantal trillingen, desgeljks
wordt dit aantal verdubbeld bi
j eene 4-maal
z()()sterke spanning, en verdrievoudigd bj
eene negenm aal zoo sterke. De verhotlding
van hetaantal triilingen van 2 toonen not'lut
m en den interral,en aan somm ige intervallen

geoftmen bepaalde nanten:zoo isbjvoorbeeld
de verhouding van een toon van 400 trillingen

in eene secondet0teen van 800 in dien tjd

dezelfde a1s van 1 t0t 2, en men noemt

dezen interval een oetaa/ Heeft men een
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grondtoon 400 trillingen telt in de seconde,
het hooger odaafaanslaat,dan verneemthet

oor eigenljk niets nieuws,maarenkeleene

versterking valz den harmonischen toon.Men
Ontwaart daarbj een volkomen zamenklank.
Is het geluid der 2de snaar echter nietv0lkom en het octaat'der eerste zoodat het in
plaats van 800 misschien 790 of810 trillingen
telt in eene seconde, dan worden hierdoor
wederom anderevezelsvan Cortiin beweging
gebragt als door het zuiver octaaf, die van
zelfden grondtoon vergezelt.De versehillende
vezels, door het ztliver en onzuiver octaaf

toon van 400 en een andervan 500 trillingen,
dan is de verhotlding als van 4 t0t 5, en in beweging gebragt, liggen digt bj elkaâ'
r,
deze interval is een terts: - en we1 een doeh zjlldoorandere vezelsgescheiden?die
Frooie.Bj 2 toonen van 400 en, 600trillingen echter mede aangedaan worden door deze
'
lsde verhouding als van 4:6 otvan 2:3,en beide toolleu, eu hierdoor ontstaat de onaanm en heet dezen intervaleen g'
ltint. De m uzi- gename geluidsgewaarwording, die wj met
kale toonladder bestaat uit eene reeks van den naam van wanklank bestempelen. Zulk
zoodanige eenvotldige intervallen.De oorzaak eene Ontm oeting van tw ee toongolvingen
van den aangenamen indruk, door zulke draagt in de natuurkunde den naam van

eenvoudige verhoudingen bj 0nsverwekt,is inteferentie. Het onderscheid tusschen har-

Felegenin deeigenschappen vanOnzemuziek- monie en wanklank, evenals tusschen een
lnstrumenten en in de beschrevene inrigting aangenamellen onaangenamen reuk en sm aak,
van 0ns yehoorwerkttlig.Men kan nameljk rustderhalve op een zuiverzinneljkenindruk,

een voortrlllingvatbaarligchaam ,bjvoorbeeld en geenszins - zooals men 00k wel eens
eene darmsnaar,over zjnegeheelelengtedoen gemeend heett op een aesthetisch oordeel.
trillen. zoodat alleen de beide uiteindell in Belangrjke onderzoekingen olntrentditonderrust bljven. Zulke rustende tliteinden noemt werp zjn ingesteld doorHelmholtzen lnedemen knoopen, en de daartussehen gelegene gedeeld in zjne rluehre von der Tonempfinbltiken.Nu kan men eene snaar ook zôölaten dungell als physiologisehe Grundlage fiir die
trillen, dat Over hare lengte m eer knoopen Theorie der Musik (1863)'1.
en buiken ontstaan,- en dit geschiedtdoor
W j merken n0g op, dat een toon niet
haar aan te raken op de plaats, waar m en alleen bepaald wordtdoorzjne hoogte,maar
den knoop wi
lvormen.Doetmenditbjvoor- 00k dool
'zjn eigenaardig karakter.Men kan
beeld op 1,,''5de der leugte? dan Ontstaan er nameljk zeergoed onderscheiden ot'eentoon
ook knoopen Op de uiteinden der andere van dezelfde hoogte afkom stig is van eene
vjfdedeelen en dus 5 btliken.Detoon isnu viool, van een trompet, van eene guitare,

veelhooger,dan bj eene onvërdeelde trilling van eenemenscheljkestem ,enz.;menschrjft
over hare geheelelengte;immersvormde zj ditverschilt0e aan de eigenaardige gedaante
in dit geval 100 trilllngen in eene seconde, der cirkelvormige gelt
lidgolven.Opmerkeljk
dan zullen hare 5deelen in dien tjd elk 500 is het voorts, dat het geluid oll dezelttle
trillingen volbrengen. H ierdoor ontstaat eene wjze wordt voortgeplanta1shetllchten de
reeks van harmonisch,
etoonenbjdengrondtoon, warmte. Men l
tan zich van die wjze eene
dien de geheele snaar zonder tusschenlig- voorst
ellinymalken,wanneermen eensteentje
ende knoopen doet hooren. Die gezam en- in het mldden van een onbewogen vjver
ljke toonen vormen een klank.Zulke harmo- w erpt; alsdan ziet men, hoe de beweging,
nisehe toonen zjn des te zwakkernaarmate daardoor op een bepaald puntontstaan,zich
zj hooger worden.
regelmatig naar alle kanten golfsgewjs uit-

Geeftmen nu 0? hetklaviereengrondtoon spreidt.W anneerm en daarna dool-een tweeaan van 400 trilllngen in eene seconde,dan den steen op datpunteene nieuwe beweging
komt in het 001*niet alleen de vezelin tril- voortbrengt, vermengen zich de golven van

ling, welke wegens zjne bepaaldo lengte deze met die der eerste (intertbrentie), en
voor dien toon vatbaar is;m aar tevensbewe-' kunnen daarbg al of niet zamenvallen (bargen zich de vezels, w elke Op de gelloemde monie en wanklank).
harm onische toonen betrekking hebben,hoeReeds vroeg heet'
t m en de wetten van het
welzj in de windingen van hetslakkenhuis geluid zoeken op te sporen, en de leer der
vrj ver van elkander verwjderd en doorin intervallen en der snaartrillingen werd reeds
rustbljvendevezelsvan elkandergescheiden ontwikkeld doorPythâyortu (in de 6deeeuw
zjn.Deeerstehamnonische toon ishetOctaaf vöörChr.).Een zgner leerlingen,Anaœâyorast
van den grondtoon,w elke het dllbbelaantal verklaarde de eeho (zie aldaar)a1seene terugtrillingen van dezen telt (800 :400), - de kaatsing van het geluid? en Plinius wist,

twet'de is de quint van den eersten harmo- dat hpt,gcluid zicll slleller vfnortplant ''
lfèf'r
nischt!n tgou (1200 :800 f)f3 :2) 0t'de dtlodtl
- vastt. Iigchaltiitlt dau (1001- dct lllcht. l:n iie
cimo van den grondtoon (3:1),- dederde m iddeleeuwen m aakte tte leer van llet geluid
is het Oetaaf van den eersten harmonischen geene vorderingell;
later hebben zich
toon of het dubbeloctaat van den grondtoon. .gelmholtzt.fdrzdof.l//i,Eltler,J/J-:tZ'?Z, Chladnit
- JH , Laplace, Slrtvf, Cagniard-Latowr,
W anneermen nu tegeljk metde snaar,wier F '
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G elukkig noemen WP
** den zoodanige,
die al zjne wenschen,voo1-zooverdezein
overeenstemming zjn met de eischen van
zedeljkheid en regt, volkomen bevredigd
ziet.Hj,die de waarde van zulk een voordersnelheid vanhetgeluid.Van deze vermel- regt beseft en zich daarin verbljdt? wordt
g geheeten.Gelukkig tezjn lsintusden wj die,welkedoorM oll enranWdd/
rin gelwkzali
1823 genomen w erden op de Amersfoortsche schen een zeer betrekkeljk denkbeeld,daar

Reebeek, Weber enz. jegens haar zeer verdiensteljk gemaakt.De wjzevan voortplanting van het geluid is het eerst duidel#k
aangewezen door Christiaan Aky-çFzdzlé.,terwjl
er tal*jkeproeven werdengedaanterbepaling
heide, en wel door het afschieten van een

de wenstthen van verschillende personen zeer

kanon,waarna zj,op bopaalden en aanmer- uiteenloopen, zoodat de één volkomen te
keljken afstand geplaatst,opmerkten hoeveel vreden is met een voorregt,hetwelk t0thet
tjd er verliep tusschen het waarnemen van heilvan een anderweinig ofniets bjdraagt.
het licht en van het geluid. Hieruit bleek, Hetbljkt echter duideljkjdatwj te meer
dat die snelheid onafhankeljk is van den kans hebben Om ons gelukltig te gevoelen,
vochtigheidstoestand en van de drukking der naarmate onze behoeften beperkterzjn.
lucht,- datzj dezelfze is overde geheele Gelzer (Johann Heinrich),een verdienstelengte van den weg,- datzj metdetem- ljk Dl
litser
h geschiedschrjver, geboren te
peratuur toeneemtj- dat zj grooter isin Sehan ausen den l'iden october 1813,ontving
de rigting van den wind,- datzj in eene zjne opleiding aan het gymnasium aldaar,
seconde geljk isaan 333 Ned.elbj 00C.en en stt
hreef, kort nadathj hetverlaten had:
aan 340 Ned.elbj 15OC.,en datdesnelheid rDieSehlachtbj Kappel(1831)''en plbhann
van hooge en lage toonen even grootis.In 1827 hebben Colladon en k%twrm op het
Meer van Genève de snelheid van het geluid
iu het water w aargenom en.Hiertoe werd bj

von Miiller's W orte der W ahrheit an alle
Eidgenossen. (1832)''. Later legde hj zich
aan de hoogescholen te Ziirich,Jena,Halle
en Göttingen met den m eesten J
i-ver t0e op
eene boot geljktjdig eene Onderwaterhan- de geschiedenis en de godgeleerdheid.Daarna
gende klok aangeslagen en eene hoeveelheid ging hj naar Italië en sleet den winter te
buskruid inbrandgestûken,terwjleenwaar- Nizza a1s huisonderwjzer btj den vicomte
nemer in eeno andere op aanmerkeljken de A tVtI/
?
IïJJ:, terwjlhj vervolgens eenige
afstand gelegene boot door middel van eene maanden teFlorencevertoefde.Nazjnterug-

illhetwaterafdalendegehoorbuisoymerkte, 'keerhieldhj in 1838 en 1839 voorlezingente
hoeveel tjd erverliep tusschen de :lkkering Bern,en hj legde deze t0t grondslag van
van het ontstoken kruid en het vernemen zjne geschriften: mueber die drei letzten
Van den klokslag. Men vond eene snelheid JahrhundertederSchwei
zergeschichte(1838Van 1435 Ned. el in eene seconde bj eene 1839, 2 dl
n''
), en pDie Religion im Leben

temperatpur van 80C.;zj is dus 4'/zmaal oder die christlicheEthik (1839,4deuitgave
z0o groot als in de lncht.- N0g g'rooter is 1863)7'
. Reeds vroeg zocht hj de oorzaken
die snelheid in vaste ligchamen. Biot heeft op te sporen der verwikkelingen van Kerk
ze gemeten door middel eener reeks van en Staat, Kexk en school, wetenschap en
jzeren buizen ter lengte van 931 Ned.el. gpdsdienst, vorsten en volkeren, ten einde

Men sloeg tegeljk op hetééne uiteinde der de middelen tot hare opruimingin hetlicht
buizen en op eene daarbj geplaatste metalen te stellen. Nadat hj rDie zwelersten Jahrklok, en bevond, dat het geluid van deze hunderte der Schweizergeschichte (1840)'7in
hatste 2)50 seconden later overkwam dan het het lichtgegeven had,schl
'eefhj:rDiedeutgeluid langs de buizen,zoodat dit laatste in

sche Literatur seit Klopstock und Lessing

gietjzereenesnelheidheeft,die10% maalzoo nach ihren ethischen und religiösen Gesichtsgrootis a1szjnesnelheid in deopenelucht. punkten (1847- 1849? Q d1n, 3de uitgave
Volgens Lylaee kan men de snelheid van 1858)''- en pDieStrausz'schenZe- iirtbisse
het geluid ln vaste ligchamen bepalen door in Zi
irich (1843)''
. Il1 1843 zag hj zich be-

oemd t0t hoogleeraar te Berljn,en na eene
de lbrmale := p'-â )wanneer.
:desnel- n
langdurige reis doorGroot-Brittanje en Franke
ri
jk opende hi
j in October 1844 zjnelessen
heid,y de versnelling der zwaartekracht en meteene redevoering,getiteld;yDie ethische

e de verlenging aanduidt, welke eene pris- Bedeutung der Geschichte fiir d1e Gegenwart
matische staaf ter lengte van ééne Ned. el (1844)''.Zjn lessen strektt
m zich voortsuit
ondergaat, wanneer zj uitgetrokken wordt overdegeschiedenisderDuitschebeschavingen
dooreenekracht,diegeljk isaanhaargewigt. letterkunde,over degeschiedenisvanD uitschH etisgebleken,datdeze fbrm uleproefhoudt. land en Zwitserland,alsmade ovcr degeBchit)D e afstanden, waarop geluiden waargeno- denis der Engelsche en Fransche revolutie.

men kunnen worden,zjn zeer verschillend 0ok washj gedurig werkzaam bjhetdeparen hangen tevens afvan den invloed van den tement van Buitenlandsche Zaken en van
w ind, van den bodem enz. Eene krachtige onderwjs.Onder anderen begafhj zich in
m annenstem dringt niet verder door dan t0t den aanvang van 1846 naar Zwitserland,om
350 schreden, terwpl het dreunen van het er eene m em orie op te stellen over de aldaar
geschut bj de belegering der Citadèl van heersehende spanning.Reeds den 14den Maart

Antwerpen (1832) vernomen werd in het 1848 rigtte hj een schrjven aan dePruisSaksische Ertsgebergte, dus op een afbtand sische regéring, waarin hj aanraadde, om
met den meesten spoed,metofzonder O0svan 80 geogr.mjl.
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tenrjk, de Duitsche eenheid t0t stand te
brengen.In het voorjaarvan 1850 vertoefde
hj in ltaliëen Zwitserland,Om ergenezing
te zoeken voor eene ernstige ongesteldheid.
Daar hj zich in 1852 n0g nietsterk genoeg
gevoelde,Om zjn leeraarsambt wederte aanvaarden, vestigde hj zicll te Basel en deed
van hier togten door Frankrjk? Engeland
en Duitsehland. Voorts schrtlef llj e1
- d():
DProtestantische M ouatsbliitterfiirinnereZeitgeschichte (1852 enz.
l'' en toen in 1856
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zj anders houtig Nvorden. Afen heeft in den
handel 2 soorten van gember,en hetisonzekeY ofzj afkomstig zjn van 2 verschillende
planten,danwelof
'zj ontstaan zj dooreene
verschillende behandeling van dezelfde s00rt.
Men heeftnameljk witteyember (Radix Zingeberis albi), die van buiten wit,grjs of
lichtbruin en van binnen licht-geelof wit is,
lange,platte vertakte stukken vormende,die
na de inzam eling in het water gelegd, en

vervolgensvoorzigtig afgeschaafd en gedrooqd

wegens de zaak van Neutbhâtel de goede zjn! en zwarte gember (Radix Zlngeberls
verstandhouding tussehen Prtlissen en Zw it- ni
grlsivecommunis)dieOnjeschild,van buiserland verstooxd w as,deed Gelzer pogingen tengrjsaehtig-bruin,rimpellg en min ofmeer
t0ttoenadering en zag deze m et goed gevolg gezengd!en van binnen loodkleurig is.
bekroond.In 1859 vertoeftle hj eenige maan- Er zpn zeer verschillende soorten van

den te Bërljn en stond er den ministerBeth- gember, nameljk: de Oost-lndisae p- kr,

zzlczkv--sblfdcd.t
/ als raadlnan ter zjde.zonder ln Malabar en Bengalen groejendeen ongeevenwel gezond genoeg ttàw ezen, Om weder schild in den handel voorkomende, - de
eene vaste betrekking te aanvaardeu.
Cltinlsclteyember.t - de W est-lndbb
.
ehelg:-ùdr,
G ennara, zie Talmud.
vooraldie van Jamaïca)welkegeheelgeschild
G em ber (Zingiber GJ:-/p.)isdc naam van is, en die van Barbados, welke in korte,
een plantengeslacht uit de falflilie der Zingi- ongesehilde stukkerl in den handel wordt
bel-atleijn.Het behoûrtt0t deafdetlling,w elke gebragt) de Afrlkaansch,
e ofMërra-Leonezieh onderscheidt door cela 3-lloltkig vrllcht- yember, welke veel overeenkomat heeft met
beginsel. Het bezit t,en lallgen wortelstok die van Barbados. Al deze gembersoorten
met dool-insnoering verdeelde leden.Tevens wprdel
z in gedroogdelz staat in zakken,vaten
is die wOrtelstok veolvoudig vertakt,terwi
jl ot'kisten naar Europa gezonden; - voorts

de ledelleonigzinsplatgedruktztjn.Van boven outvangtmenjaarljksuitOost-lndiëenChina
heeft hi
j eene schors,die mlln gelnalkkeli
jk ellne groote hoeveelheid geconfjte gember.
dool-afwri
jven verwtjderellkall,en Onderdezt) Om den wortelstok te confjten,moetmen
bevindtzich eene andtll'e, die vast en zeer dittn zeerjong inzamelen;hj wordtdan min
dun is. De kern is witt?n meelrgk en dtlor ot' meer doorschjnend en lichtbruin van
eenebruinelaagvan desehorsgt
?scheiden.Zi
j kleur. ook de wortelstokken van Q andere
isspeoertjaehtig van rt,uk en smaak.Menvindt oost-lndisclle soorten, nameljk van Zingibzulk een wortelstok in de (terste plaats btj Zerzfzltle/ Rosc.,en van Zingiber Ccd.v- l4sïcr
dengewonen gember (.Z.offitsinale lloso.,Am0- lloœb.komen in den handel voor.

ynuln Zingibtlr L.4,en die derovtlxigesoorten
De yember wasreedsbj deOuden - bj
us bekend.De geconk
ome
n voor
lliert
nsleé
dén
e .vri
jweltlvtt
l'tel
z.Men lleeft biosclis'Ides en Plini'
daar
op
:
arlgeblad-enblotlm stengttls, ftjte gember vormt in 0ns Vaderland eene
-l
welke laatste van soheedell vporzien zjn en stzhier onmisbare compôte op hetdesgert,aren dl'agelz l'netzware schutbladell,tllsschen voorzekeromdatzj terbevorderingderspjs-

welke do bloemen zitth allengs verheffbn.De vertéring zeer wordt aanbevolen. In vele gebuitenste blotlmtleltkrans is lluisvornlig ()11 ge- vallen is zj inderdaad een doelmatig en
spleten, en dt? billnenste llttstaat llit eene korte tevens zeer aangenaam maagmiddel.BP
**ZOObuis lnet geltjke zjlt
lbbon (
an et
lne drielob- gtlnaamde maaghoesttengevolge van slepende

bige lip. De tllaadvormigo stjl is dool'den verkoudheid bewjst gemberstroo? bj kindelneeldraad omhtlld en lllet (/4,1A trechtervor- rt
lngoedediensten;terwjleindelkkqedroogde
m igen stempel gekroond, eu de zaaddoos gcmber Ook gebruikt w ordtt0t berelding van
besvormig en 3-kleppig. De zaden? in een hetvttrtkisschende yemberbier,- een mengsel

vruehtlllot
ls gelegen, ztjn zeer donkor el
1 vaG
lzgember,suiker,dtroensap,honigenwater.
hebben flttlz w itten zaadrok. Men vindt dit
em een (11(
)t) is de naam ,d1e gegeven
gesvas in tle kecrltrillgslandttll van Azië.D e wordt aan hetyraaswtdehfedes volks,de
bladstengels w orden Ollgeveer etane Ned. el bewoners der stads-aehterbuurten.Hetbjvoehoog en zi
n rond en Onbehftard..De bloem- geljke naamwoord gemeen heeftom die reden
*ki
stengen bli
lven vetllltleiner t)1tzi
gn flnlgevell
doo'
r dikke, tpl'
llltèllaal'dll. g'rottne, (laarna
roode buitenste f?n vliezigt!:(ltlll1'1e binntànste
schutbladen.D t) bltttlkgcle blotllllflttkltcn bt)staan uit etln 3-talltligtll) lltlittxllsttàn kluns,t)11
de drielobbige lip valltl()n binnensten is pllrperkleurig nlet g(
)1() stippen. Tn Oost-lndië
w ordt deze plantalg-tànteellaaugekAvcekt,()1A
iserin hetwild l'
lergeils l'nt,tàl-te vinden.O()k

de beteekenis van laay,olèkieselten sleeh,t,ofschoon het ook wel gebruikt wordt in den

zin van yel
roon tlfdai
qelq
iksclten in dien van

al
yemeen. Z()f) had men weleer de Broederschap desyemeennllevens,en de kruidkunde
noelllt wel etàns eene plantgeneen,die algem een vcrsproid Ofbekend is.Datyemeen oor-

spronkeljjk in deze ot
'lnetl-gunstige beteekellis gpbruiktwerd,bljkt uithetfeit,datvan

in Cllina en A'
Vf'
st-llldië n-ol
-(
1t zj algelneen dat woflrd de nanlen yemeente en gemeenebest
verbouBrd. H et is 01,1 de nrortelstokkt,n ttà zjllal
keleid.
Gem eenebest,zie Repllbliek.
doen: en deze nlocten illgtlzftlncld M-orden
en derstengels,ollldat
kortvöôr het Bregsters'
Gem eenplaats tlocus coulmunis)noemt
YI1.
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men eenealgemeene,sindslang bekendezegs- Utrecht en Njmegen,- zulke,dierondom

wjze,welkegeenerleinieuw gezigtspunt0plangrjk geschriftof van een beroemd sehrjver, en aan dien eisch wordtnietvoldaan,
wannecr zjn werk uiteene aaneensehakeling

de burgten van graven ot
'burggraven zjn

levert. Dit laatste vordert men van een be- gevormd? zooals die van D ordrec,ht en Lei-

van gemeenplaatsen bestaat.

dttn,- en zltlkt
!,dieuitgroote t
lorptlllzjn
opgekomen, zooals die van Amsterdam tm
'
sllage. De bewjzen van dien verscllillenden
oorsprûng zjn zeer lang in bepaalde instel-

G em eenschap van goederen ,zie on. lingen bewaard gebleven,voorts in gemeente-

der Comm-tism'
usen onderH'
t
uveljjk.

Gem eente. Zoodra zich hier ot'daar een

weiden enz. Op het platte land was de verscheidenheid nog grooterqmen vond ergroote

zeker aantalmenschen vestig'tofdebevolking dorpen,die,geljk desteden,bepaalde voordoor haren aanwas meer en meer in onder- regten hadden verkregen,- heerljkheden,

linge aanraking komt, zoodra bj een t0t
een stam uitgebreid gezin,ot'bj een aantal
in elkanders nabjheid wonende gezinnen de
aartsvaderljke reqéringsvorm nietlangertoereikend is,doetzlch de noodzakeljklleid gevoelen, om eene ordeljke maatschappj te

nameljk hooge en lage ambachtsheerljkheden, - dorpen,die geregeerd werden door

het algemeene regt van het baljuwschap,
waarinzt
jgelegenwaren,- dorpenmeteigene

instellingen,- en gemeenten in de Generaliteitslanden.
Nadat in 1797 de poging der moderaten

stichten,dat is,Om bepaalde regelstestellen
t0t waarborg van de algemeeneveiligheid,tot mi
slukt was, om aan de gymeentebesturen
het verleenen van onderlinge hlllp, t0t het eene groote mate van vrjheld te bezorgen,
bevorderen van gemeensehappeljke belan- huldigde de staatw et van 1798 hetilliberalt?
gen,- voorts t0thetbenoemen vanbevoegde beginsel, dat de gemeentebesturen slechts
m agten teruitvoering en handhaving van die adm inistratieve ligcllamen waren? onderw orregels en t0t hetvolbrellgenvandegenonlene pen aan het al
gemet
)n gezay.Bj depoging
besluiten. Op deze wjzevûrmtzich a1shet om dat beginsel in toepasslng te brengen?
ware een kleine Staat- voor zoover zjne was de natuur sterker dan de ltpt?r,en m en
deelhebbers niet aan een grooteren Staat liet in de w et van 6 Fqxbruari1801 aan de
den
o
nder
naam
worpen zjn - , 0l1 men gee
ot
t'
t
'daaraa'
n gemeellten veelvrjheid.Ztjkwam ecllterniet
Van gemeenle.D0 Vraag gf)1110011- in w erking wegens tl(!nieuwe staatsregeling
ten oorspronkeljk staatsinstellingenzjn,nloet van 14 September 1801. Eerst in December
derhalve ontkennend beantwoord worden.Tn1- 1805 volgde een reglemellt van zeer algemerszj zjn ouderdan de Staat,t!ndeStaat m eenen aard voor de gem eentebesturen? en
is eigenljk uit gemeenten opgebouwd. Het deze inrigting duurde voort totdat onder de
spreekt echter wel van zelf, dat de Staat, constitutie van het Koningrjk Holland de
ïls de hoogste bevoegde magt,vervolgensde organieke, zeer algemeene wetvan 13 April
inrigting der gem eenten geordend en deze, 1807 tot stand kwam ,waarbj de gemeenten
a1s deelen van den Staat,methet geheelin verdeeld werden in 2 klassen volgens de be-

zder, of meer
een behoorljk verband gebragtheett.Hetis volking (5000 zielen en daarol
echtervoordegemeentenvanbelang,datzj dan 5000 zielen). Die werd gewtjzigd den
zich niet als staatsinstellingen behoeveu te llden Januarj 1808,waardoor aan den burbeschouwen,dewjlhierdoor hare zelfstandig- gem eester meer lllagt w tlrd toegekend tegenheid,hare autonomie,waarop zjeenuatuur- ovl
t
ar de wetholldt?rs,tl
?rwjlvolgende wijzijk en onbetwistbaarregthebbt
ln,geheelzotl gingen ten doel lladdtln, hem tot een Onderkerloren gaan.Geljk wj zeiden,is deStaat geschikt ambtenaarvan het CentraalBestuur
uitgemeenten opgebouwd.De bedoelingen der

te vernederen.

De Grondwet van 1815 onderstelde, dat
gemeente - regtszekerheid, stoFeljke en
zedeljke welvaartderburgers- zjn dezelfde elke stedeljke regéring,en de plattelandsgeals die van den Staat.Trouwens de gemeen- meenten i
n elke grovlncieeeneafzonderljke
ten,die allen hetzelfde doelbeoogen,hebben zamenstelling en lnrigting zouden erlangen;
zich tot een Staatvereenigd,Om diegellleen- doch (10 ztlcht naar eenvormigheid was toen
schappeljke oogmerken door eendragtige za- reeds zetar groot, zoodat deze in de reglemenw erking metm eer zekerheid,metgrûote- menten voor de steden (1815) en in die voor
ren spoed en op ruim ere schaal te kunnen de plattelàndsgemeenten (181t
5)reedsduideljk
bereiken.Hieruit volgt ten duideljkste, dat was op te m erken,en de verstsheidenheitl,in
de gem eenten zich aan de algemeelle wetten de bedoeling derGrondwet van 1815 gelegen?
van den Staat moeten onderwerpen, - dat wegviel, toen m en in 1824 en 1825 slechts
zj geljkeljk de bescherming van den Staat 2 reglementen verkreeg, één voor de steden

genieten, - dat de leden der burgerljke ge- en één voor hetplattelantt.Bj de gebrekmeente ook burgers zjn van den Staat,- kige herziening der Grondwet in 1840 werd
én dat,geljk de Staatdeheilrjke bedoelin- in art.6 bepaald,dat de uitoefening van het
gen der gemeenten bevordert,deze verpligt stemregt in de steden en tenplatte lande en
zjn om totbevordering derbedoelingen van de bevoegdheid 0lzldeelte nemen aan plaatden
Staatmede te werken.
seljkebesttlren btjdewotzot
lden wordenbe'

De yemeenten dagteekenen in 0ns Vader- paald.Tetsdergeltjksvinden wj in lltttvoorland ultdemiddeleeuwen.Bj destedenonder- stelvan Grondwetsherzieningvan1844,terwjl
scheidtmen zulke,die uitaloudestedeljke de comm issie van Xaart 1848 datzelfde vooriùrigtingen zjn ontstaan, zooals die van droeg. Daarna is den 29sten Junj 1851, de
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Gemeentewet of de wet,regelende de zamen- gelden, opbrengsten van vaste goederen,van
stelling,inrigting en bevoegdheid dergemeen- gemeenteljke ondernemingen (bjv.van eene
tebesturen t0t stand gekomen.Deze wet,een gasfabriek), gelden voor verkoop van mestkindvan haren tjd,heet aan de huishouding stoFen enz.W at zj echtertekortkomtbj
der gemeenten orde,regelmaatenvastheid ge- de dekking harer uitgaven,zoektzj teverschonken,m aarharebevoegdheidzeerbeperkt. krjgen dûoreen omslag overde hootden van
In het algemeen venuelden wj,dat de huisgezinnen. Die omslag geschiedt hier en
plaatseljke besturen in betrekkiny staan tot daar naar de inkomsten en het vermogen,en
de hooge regéring, t0t het provlnciaal be- is elders eene inkomstenbelastiny,hetzj eene
stuur en t0tde huishouding van hunne eigene zuirerehetzj eeneprogren- e.
gemeenten.Naar mate nu de werkzaamheden
Behalvedeburgerljkegemeenten,waarvan
der 2 hoogere besturen zich uitbreiden,wordt wj t0tnu toegesproken hebben,heeftmen
de werkkring der gemeenten kleiner,en het 0ok in de Christeljke wereld Kerkelbke of
moge van algem een belang w ezen, dat de godsdiensûyeyemeenten,nameljkvereenigingen
hooge regérinr zich 0.a.methet(mderwjs van personen, die zieh door den band der

bemoeit,het ls voorzeker in strjd met de Christeljkeliefdeverbondengevoelen.Deeerste
zelfstandigheid der gemeenten, dat zj be- dier yemeenten ontstond te Jerasalem onder
last worden met de kosten, welke voort- de lelding der Apostelen. Zj onderscheidde
vloejen uit de maatregelen,door de hooge zich juist door hare uitgebreide liefde. Bj
regéring genomen.
sommige afdeelingen der Christenen zjn de
gem eenten onderdeelen van een Kerkgenootschap en alzoo aan bepaalde leerstellingen en
voor een tjd van 6 jaar,waarna hj herbe- vormen gebonden en met hare leden,ouder-

Het bestuur der gemeente bestaat uit een
burgemeester, door den Koning tebenoem en

noemd of ontslagen kan worden. Hierbj lingen en diakenen aan hoogere Kerkeljke

worden door de hooge regéring geenerlei besturen onderworpen.Bj de Doopsgezinden
adviesen yehoord.Er zjn landen,waar - daarenteyen is elke gemeente souverein en
standlg, - volstrekt niet gebonden aan
onzes inzlens te regt - de burgemeester zell'
door de stemgeregtigde ingezetenen der ge- leerstellingen ot
'vormen, - maar geljk de

meente gekozen wordt. Dat later bj eene leden onderling,z0o zjn o0k hunne gemeenwjziging onzer gemeentewet, zj in dien ten door den band der w ederkeerig helpende
zin zal veranderd worden, betwjfelen wj liefde om strengeld.

geen oogenblik. Voorts hestaat het gemeentebestuur uit raadsleden.bj regtstreek-

sche verkiezing gekozen door ingezeten,die
minstens het halve bedrag betalen van den
census, die kiesbevoegdheid geet'
t voor afgevaardigden naarde TweedeKamer der Staten
Generaal.Hetaantalraadsleden isverschillend

Gemengd
huwelijk,zieHuwelqk.
Gem ini of tweelingen is de naam van

een sterrebeeld,tevenseen der teekenen van
den Dierenriem , gelegen tussohen den k%tiee

en de Kreft.Deze.
aan den hemelgeplaatste
(Hercules)enApollo,ofTrjptôlemu en Jason.
naargelang derbevolking(;t0t39).Zjtreden
G em inus, een verdiensteljk Grieksch
tweelingen zjn Castor en Polll
u ,ofHêraeles

na verloop van 6 Jaren af.De burgemeester sterrekundige,een tjdgenootvan Posidonius,
is voorzitter van den gem eanteraad en heet't wasvermoedeljkafkomstig uitRhodus,leefde
hierin stem?indien hj tevensdoorde volks- ongeveer eene halve eeuw vöör den aanvang
keuze t0t 1ld van den raad is benoemd.Uit onzer Jaartelling, en schreef eene plnleiding
de raadsleden worden 2 ofm eer wethouders totde sterrekunde''1 voorzeker een van de
gekozen,die m et den burgem eester het dage- beste astrollomisclle werken der oudheid.Het
ljksch bestuuruitmaken.Deburqemeesteris ismeteene LatjnschevertalingvanZ ldericus
het hoofd der gemeenteljke pollcie.Voorts in 1603 te Leiden,en in 1819 in den pPt0zjn aan den gemeenteraad een secretarisen lemaeus''van Halmaste Parjsuitgegeven.
een gemeente-ontvanger toegevoegd, w elke
G em m a is de naam eener ster van de
beiden doordengemeenteraadwordengekozen. tw eede grootte in het sterrebeeld pDe N00rDe leden van den gemeenteraadgenietengeene derkroon''.Men kan haargemakkeltlk vinden,

bezoldiging,maar ht
ln kan volyens debepa- wanneer men de ljn verlengt, die van de

ling van den raad een presentlegeld worden Poolster midden door den vierhoek van den
toegelegd, waarvan hd bedrag door Gedepu- Kleinen Beer loopt.
teerde Staten wordt vastgesteld.D e wethouGem m a Frisius,een uitstekend Nederders ontvangen eene Jaarwedde, door Gede- landsch wis- en geneesktm dige, geboren te
?uteerde Staten tebepalen.Degemeenteraad Dokkum den 8sten December 1508, ontving

Is alzoo de plaatseljke volksvertegenwoordi- eene wetenschappeljke opleidingte Gr
Aoningen
ging? - en het dageljks bestuur belast met en vervolgens aan de hoogeschoolte Leuven,
de uitvoerende magt.
waar hj in 1542 t0t hoogleeraar werd aanDe yemeente-belastinyen zjn iu de verschil- gesteld. Hj was ongemeen bedreven in de
lende gemeenten vmà 0ns Vaderland o1)verre
na niet evenhoog,(tnwortlenook llietvolgttns

wis- en sterrekunde,weshalve Karel F hem
meermalen ttitnoodigde om ten hove te ver-

denzelfdenmaatstafingtt
vorderd.l10trjkheet
'
t schjnen,watethterdoor GemmaFridïf
z.
smet
4/,de der belasting op het personeelaan de bescheidenheid werd van de hand gewezen.
gemeenten afgestaan en daarvoordengeheelen Hj overleed te Leuven waarschjnljk op
accjns op de wjnen en sterkedranken ver- den 25sten Mei 1555. Van zjne geschriften
kregen.Voortsontvangendegemeel
zten school- vermeldenwj:ncosmographicusliberPetriApi:9*
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ani coa ectus per Gemmam Phrysium (1529)''
,
ncipiis astronomiae et CoslI1ograrDe pri
phiae (1530 en laterl'', - ?De usu globi
(1530)'' - DDe orbis divislone et insulis

(1530)'',- rDelocortlm describendorum ratione
etde eorum distantiisinveniendis(1533)''
,rDe annulo (1548)'*, Arithmeticae practicae methodus (1540)', - pcharta sive
mappamundi(1540)':- pDeradioastronomico
et geometrieo liber (1545)', en Deastro-

verheft.Hj verrjstmeteen scbierloodregten
wand bj het bad Leuk, en in dien wand
heeft men een heen. en weder gaand pad

uitgehouwen, waarlangs de reizlger naast
ontzettende afgronden boven Letlkerbad 0p-

opstjgt, om den bergpas te bereiken,vanwaarllj aan de anderezjdenaarKandersteg

afdaalt. Genoemd pad heeft een lengte val
z
3380 Ned. e1. Het is voorzeker een der
merkwaardigste bergpaden, welke men in
labio catholico liber, qu0 latissime patentis Zwitserland bewandelen kan.
instrum entim ultiplex usus explicatur,etqu0:
Gemm ingen-Hornberg (0tt0Heinrich,
quid usquam rerum mathematicarum tradl vrjheer von), in zjne dagen een gevierd
possit,continetur(1556)'.T0tdewerktuigen, Duitsch tooneeldichter, werd geboren in de
die d0ol' Gemma FrliM.
gw erden uitgevonden, Pfalz in 1739, trad te Mannheim in staatsverbeterd of gebruikt, behooren: De astro- dienst, en w erd er later hotkaad. In 1784
nolnische ring, - de hemelglobet - de begaf hj zich naarW eenen,waarhj eenige
astronomische en geometrische radiusofgraad- tjdschritten, zooals pDer sveltmann'', het
stok, - het astrolabium catholicum , - en nMagasin fiir W issenschaft und Literatur'',
en de rW ienerEphemeriden''redigeerde,maar
het zeemansquadrant.

O0k zjn zoon Cornelis Gemma,geboren te weldra in Oostenrjksche staatsdienst trad.
Leuven den 28sten Februarj 1535,studeerde Later wjdde hj zich Op zjne gocderen in

in de wis- en geneeskunde, werd in 1570
hoogleeraar te Leuven, eIz overleed aldaar

Baden aan den landbouw ,totdatde belangen
der ridderschap hem naar het Congrès te Ra-

den lzdenOctober1579.Hj waseen jveraAr stadt riepen.In 1:97 werd hj minister in
voor de sterrenwigchelarj. Naar men zegt, Badent doch later vertrok hj weder naar
heeft hj aan den graafran Hoornezjn treu- zjne goederen,en overleed aldaar den 3den
rig uiteinde voorsyeld. Zjne grootste ver- Junj1823.Alsdichtermaaktehjzichbekend
dienste is gelegen ln het bezorgen der uit- doorzjntooneelspelrDerdeutscheHausvater
gave van zjnsvader'
swerken.Vool'tsschreef (1782)''.Voortsschreefhjdedrama's:rsidney
hj:pDeartecydogmica(1569)'', rA1
'scos- und Silly (1777)''
,en ,Pygmalion (
.1778),',-mocritica etc.(1572)'',- pDestellaperegrina hetbljspelrDieErbschaft(1779)'' eneene
quae superior) anno (1572) apparere coepit Mannheimer Dramaturgie (1779)''O0k heeft
(1573)*'- en oDeprodigiosacometae specie hj een tret
lrspelvan Dltaksperebewerktvoor
ac natura (1578).''O0k was hj een middel- het D uitsche tooneel.
Ge
m
oe
d
(Het) noemt lnen het geheel
matig Latjnsch dichter.
Gem m e (gemma)is in hetalgemeen de onzer gevoelens en gewnarw ordingen met de
naam van ieder edelgesteente, doch meerin hieruit voortvloejende gezindheden, afge'tbjzonder die van zoûdanigen steen,waarin scheiden van alle verstandeljke berekening.
figuren oflettersgesneden zjn.De ouden wa- M en spreekt alzoo van gemoedsbestaan of

ren Ollgemeen bedreven in betgravéren van
zulke steenen, en deze dienden bj hen tot
hetopluisteren van vazen,totallerleisieraden,
inzonderheid totzegelringen.Vooralwerdgelet
op de meerdere of mindere doorzigtigheid,
zoodat ze 'de voorkeur gaven aan den chal-

yemoedsyesteldherid, waarm ede men de gevoelens aanduidt,w elke iem and op een bepaald
oogenblik bezielen, - voorts van yemoedsJ:lne-f
/wpel,nameljk zt
llkebewegingen in 0ns
binnenste, die door aangenam e of onaangename indrukken veroorzaakt worden,- van

cedoon,den opaal,den witten en rooden jas- gemoedel%
jkheid als eene eigenschap van hem ,
pis, den Oosterschen topaas,den chrysoliet, diedezegewaarwordingen metvertrouweljkden robjny den granaat,.den carneool,den heid openbaart,- en van yemoedsrqst,w elke

Bmaragd,den beryl,den saëer,den am ethyst i
n het bezit is van denqenetdie zich met
en den lazuursteen. Daarenboven gaven zj kalm te beven de w issellngen der wereld,
boven
rampen en teleurstellingen verheft.
acht OP de schoonheid en de kleur der gesteenten) en hierin aanwezige vlekken en Men gebruiktin plaatsvan de woordenyemoed
aderen; inzonderheid den agaat, Jaspis en en '
verstand o0k well
tarten ho@d.

onyx wisten zj op eene vernuftige wjze

Gem oeti is de Maleische naam , geltjk

voor hunne fguren te gebrtliken.In hetalge- doek de Javaansche, Van de grove en bastm een echterhadden de gemm en m eerw aarde achtige stof ttlsschen den stam en de blada1s kunstw erk dan a1s gesteente, daar xaen stelen van den areng-palm (Arenga,sacchari-

dikwjls t0t hare vervaardigingmin-kostbare fera Lab.,zie aldaar) en dientin Indië t0t
soorten bezigde. Als kunstgewrochten geven

dekking van woningen,alsm ede t0tvervaar-

zj 0nsop kleineBchaaleenevoorstelling van diging van touw. De Boeginésche mannen
den hoogen trap van ontw ikkeling, waarop dragen schedelkapjes,welkevan dezezwarte

de beeldhouwkunst zich in die dagen bevond. stof gevlochten en vervolgens m et MacassarZie ook onder Cameën.
olieyewreven zjn.Hetgemoeti-touw issterk
Gem m i (De) is de naam van een berg, en bledt goed weêrstand aan zout en zoet
die t0t de Berner Alpen behoorten zich ter water,doch het is tevens stjfen wreed in
hoogte van 2300 Ned. el aan de noordeljke de behandeling,en m en kan hetnietsplitsen
grenzen van het Zwitsersch: kanton W allis of knoopen.
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Gem s (Antiloperupicapra)isdenaam van Doornik.In 1819 overgeplaatstnaarhetatheeene in de ZwitBersche Alpen en aangren- naeum te Brugge,was hj er jverig werkzendebergstreek voorkomende soortvan Anti- zaam t0taan 1830,toen de Belgisc.he onluslopen (zie aldaar).Ditdieronderscheidtzich ten hem noodzaaktent de vlugt te nemen.
doordebj beidegeslachten aanwezige,regt- Nadat hj eerst eenigen tjd te Sluis en te
standigeen vanbovenhaakvormigachterwaarts Middelburg vertoefd had,vestigde hj zich in
gebogene, gladde, puntige horens. (Zie bj- benarde omstandigheden te 'sHage en vervolgaande iguur). Het bewoont de hoogere gens te Amsterdam,waar hj klerk en 0pstreken der Alpen, Pyreneën, Apennj'nen zigter was bj de tentoonstellingen der maaten Caucasische berggevaarten, alsmede den schappj rArti et Amicitiae'',
woonde
Demavend in Perzlë en voedt zich met daarna te Utrecht en later te 'sHage
, en
Al
dena,
inpe
znkr
jneuima
g Avier onverteerbare vezels overleed te Amsterdam den 9den Septembex
zamenpakken en de bezoar- 1852.W e1 was hem een pensioen toegelegd,
doch dit bleek niet groot'genoeg te wezen,

om in zjne behoeften tevoorzien,zoodathj
zieh 0ok Onledig hield met het leveren van
r 'M
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artikels in sommige dagbladen,bepaaldeljk
in de l
,Avondbode'' Hj was lid der Maatschappt) va'
n Nederlandsche Letterkunde te
Leiden en van het Genootschap van VaderlandschetaalenletterenteBrugge,en schreef,
behalve eenige redevoeringen: pBeginselen
der Nederduitsche taal(1821)'' - oDegodswraak der 16deeeuw ,tooneelvoorstelling enz.
rZede-en-letterkundige lessen of
(1823)5
1
bloemlezing uit proza-schrjvers en dichters

(1828, 2de uitgave 1833,2 d1n)'',- rveertienjaren in België en vlugt uit Brtlgge

(18S1)'',- rDevermoedeljkegevolgen van

den tegenwoordigen toestand van het Koning-

rjk derNederlanden (1836)'',enz.

d

Genade noemtmen eene onverpligte goed-

heid van meerderen jegens minderen.Men

onderseheidt eene genade,die zich enltelt0t
!

rezindheden en woordenbepaalt(gratiaaFec-

Gems.Antiloperu.pïctz.prfz.

M et betrekking t0t het Opperwezen geefl

r .

r+

tlva) en eene, die zich in daden openbaart
(gratia eFectiva).Inzonderheid bedoelt men
m et genade eene kwjtsehelding van straf.

men den naam van genade aan zjne goeder-

steenen vormen. Het bezit een Ongemeene tierenheid, die daart
lit bljkt, dat hj de
vaardigheid, Om zich met verwonderljken m enschen, zonder dat deze zulksverdienen,

spoed langs gevaarljke afgronden te reppen
en over kloven van aanmexkeljke breedte te
springen. Doorgaans zwerven zj rond in
troepen van 20 t0t50 stuks,dieschildwachten
uitzetten en zelfs ûp de vlugtbj elkander
bljven.Daarde gemzen de ontoegankeljkste

bevrjden wilvan alle zonde()n schuld.Daar

zaam zjn, is de gemzeqjagt een gevaarljk
bedrjf,datbj veelmoeite weiniq belooning
oplevert. Toch zjn er hartstogtellke liefhebbers van dat bedrjf,die,voorzien van een
buks? een alpenstok,een vt
lrrektjkeren een

dienstig-zedeljken wandel.W anneer devrûme
de geringheid van zjne krachten beseft,dan
schrjfhtJ
'al de voorregten,welke hj geniet,
alleen t0e aan die werkzaamheid.Hj gevoelt

de mensch voortsalle goede gaven van God

ontvangt, zjn deze evenzpovele bewi
jzen

van zpne genade. In meer beperkten zin
echter noemt men Gods genade die werkzaamheid, waardoor G0d den m ensch brengt

plaatsen bewonen en zeer schuw en Opmerk- t0t zjne gelneenschap en alzoo t0teen gûds-

tasch m et levensmidtlelell(lagen lang omdolen

zich hierdoor opgenomen in het rverbond

der genade'', hetwelk hj jllaatst tegenover

om eindeljk een gems t('schieten,die 15 t0t het pverbond der w et''. D 1e genade verheft
20 Ned.pond vleesch,5 ot'6 Ned.pond vet hem t0t een kind van God. Ztj is veelal
en eene huid ter waarde van 5t0t9 gtllden voorgesteld als eene buitengewone werking
oplevert. De yafel
yems (A.fuxcifer); die van den goddeljken geest.Op deze en derhet Am erikaansche Rotsgebergte bewoont, geljke voorstellingen rustdeKerkeljkeleer
komtin vele opzigten metdebeschrevengem s Van de genade en Van de genadew erkingen
0V0re0n.

(operationesgratiae).

Reeds aan de prediking van den apostel
letterkundige,geboren te Am sterdam in 1794, Panl'
tbsligthetdenkbeeld t0t grondslag,dat,
werd in 1816 toegelaten t0t het bekleeden bj den zondigen toestand van Israëlieten en
der betrekking van Onderwjzeren zag zich Heidenen en bj de onmogeljkheid om g0in het volgende jaar benoemdt0tleeraarin regtvaardigd te w orden dopr de weiken der
de Nederlandsche taalaan hetathenaeum te Aiet, de zedeltlke gelnoedshernieuwing Van

Genabeth (Paulusvan),eenNederlandsch
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den zondaar alleen geschieden kan door de weêrstand te bieden.De Foemwla Cxcort
fïce
genade,ofdoor de heilmiddelen,welke G0d wilde hiervan echter nietsweten,maarstelde

in zjne grondelooze goedertierenheid in den vast, dat de natuurljkemenschjzoolang de
dood en de opstanding van Christws heeft genade hem nietbekeerd had,hieraan enkel
aangeboden.De oude kerkleeraarsbragten de weêrstand kon bieden,maar bj debekeering
werkzaamheid der goddeljke genade meer zich ljdeljk gedroeg.Zj wilde hem slechts
bepaald in verband met de wonderkrachtvan eene pburgeljke geregtigheid'' toekennen,
den doop,waarin van '
smenschen zjde de datwilzeggen,hetvermogen,om grove misgeloovige opneming derKerkeljke overleve- drjven te vermjden, welke doo1'de wet
ringen moest begrepen zjn,maar meenden verboden zjn,- evenwelnietuitliefde t0t
tevens, dat 00k demensch zelft0tzjnebe- G0d en t0t het goede. Deze leer bleef de
keering moest medewerken.EerstAuy'mstingbs heerschende in de Luthersche Kerk.De onge-

N weerde,in strjd metPelâyiws,datdedoor rjmdheid, dat de mensch dooreigen kracht
Adams va1lerdowen mensch, allen lust t0t de genade niet kan aannemen: en dat deze

het gm de vœloren Xebbende,alleen door de evenwelmiet onweêrstaanbaar werkt, werd
onwee
mretl
aonbare genade (gratia iaesistibil
iB) doorde Luthersche le rkunstmatig bemanteld
van G0d t0tbekeering werd gebragt)zoodat door de bewedngtdat het den natuurljken
Gods geest,zonder eenige medewerking van mensch vrjstond, de prediking van Gods
de zjde van den mensch,het werk der woord te hooren en deKerkeljkesacramen-

wedergeboorte begint)voortzet en voleindigt. ten te gebruiken,door w elke middelen?yenaVan dit standpunt werd 00k het geloofeen demiddelen genaamd,de Heilige Geestln z00werk der goddeljke'genade.Daarnu de 0n- ver onfeilbaar w erkte, dat de mensch de
dervinding bewees, dat verrew eg de kleinste vrjheid herkreeg, om de genadeteaanvaar-

helft van het menscheljk geslacht zich be- den of af te wjzen.Bepaaldeljk werd 00k

keerde, z00 verkondigde Allgnstinlts verder, nu de doop beschouwd alseenegeheimzinnige

datGod naarzjn vrjmagtig welbehagen dewelkeHtlt0tdezaligheid bestemd had.Vandaar de leer der rerkieziny en rerœerping
(electio en reprobatio).HOegrootdeinvloed

kracht totherstelvan de vrjheidten goede.
DeHervormdeAw khandhaaitstipteljk de
leer van A'
ngl
zstinl
gs, nameljk die van de

ztjn bekeering k0n en moest medewerken
(synergismus).Anderen waren van gevoelen,
dat de mensch we1 zjne bekeering beginnen,
maar ze zonder den bjstand van Gods ge-

king) m dezen z1n, dat God den valder
eerste menschen en de verlossing door zjn

zulken uitkoos en door genade bekeerde,

onweêrstaanbaarheid der genade. In verband
m et dit godsdienstig determ inismus Ontwikvan Augnstinqu 00k was, toch bleven velen kelden de H ervormden de leer van de veraanhangers van de leer, dat de mensch tot ki
ezinq en vandeyraedestinatie(voorbeschikeetlwigen wi1 verordineerd, en daarentegen
een bepaald aantal personen in Christus uit-

nade niet volbrengen kan;aan deze gafm en
den naam van Demé-pelagianen.N0g anderen
waren van oordeel,dat de bekeering dûûr de

gekozen heeft?aan wiehj doorzjne genade
een standvastlg geloof en de eeuw ige zaligheid schenkt, terwjl de overigen,a1s voorFenade moest ontstaan,maardatdemensch B'erpen van zjn toorn, aan htlnne zonden
m staat was,om tothare voleindiging mede prtjs gegeven en op regtmatige wjze voor

te werken; t0t hen behoorde Thomasx#gfxi- eeuwig verdoemd worden. OOk Imther en

nas (f 1274),wiens leer door de Ordeder
scholastisch wjsgeer, Duns fcofl.
g (t 1308)
genoemd, behoorde t0t de Semi-pelagianen,
en daar zjn gevoelen omhelsd werd doorde
ordederrranciscanen,ontstond in deChristeljke Kerk een langdurige strjd over de
Dominicanen gehandhaaf'd werd. Een ander

zjne eerste volgelingen waren voorstanders
der voorhesckikking, en het Formulier van
Eenigheid verkondigt haar,hoewel zj tegcljker tjd de onweêrstaanbaarheid der ge-

nade verwerpt en beweert,dat hetOods bedoeling is, haar uit te strekken t0t alle

menschen (gratia universalis).Later evenwel

genade.
predikte de leer der Luthersche Kerk , dat
De Hervormers omhelsden de leer van a#.v- de w erkzaamheid der genade uitsluitend verglutingbs omtrent de erfzonde en de genade. bonden is aan het gebruik der genademidIn zjn geschriftrDeservoarbitrio''verdedigt delen,en beweerde,datde verkiezing afhanImdhr tegen Erasmns het beginsel, dat de keljk isvanhetvoorafbepaaldetoekomstige
mensch, als onvrj en onmagtig,alles ver- geloofvandenverkozene-DeHervormdeSynode
wachten moestvan degenade vanG0d.Voorts te Dordrechthandhaafde degestrengeleervan

verklaart hj in den Kleinen Ccfdcâl-l: Calvl
jnmethetverkiezing-enverwerpingstelsel

(art.3): rIk geloof, dat ik niet uiteigen tegenover de Remonstranten.In deR.Kathoverstand en krachtin JezusChristusgelooven lieke Kerk werd te Trente vastgesteld,dat de
oftot Hem komen kan,maar datdeHeilige mensch door degenadet0tdebekeering moest

Geest mj door hetevangeliegeroepen,door worden voorbereid, en dat hj vervolgens
zjne gaven verlicht en in het regte geloof daaraan k0n medewerken.Daarechter deD()-

geheiligd en gehandhaafd heeft.'' Deze leer minicanen aan hunne allm de leer vasthielden,
is ook de grondslag der Augsburgsche Con- en de Jezui'eten het synergistisch gevoelen
fessie(1530).LaterwerdzjdoorMelanehthon waren toegedaan,ontstond tusschen die beide
eenigermate verzacht doordien deze leerde, orden een langdurige strjd.Om dezen te bedat de natuurljke mensch hetvermogen be- slissen werd door paus Clemens V1II in 1598
zit, om de genade aan te nemen of hieraan de pcongregatio deauxiliisgratiae''ingesteld,
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die echtergeenbesluitdurfde nemen.Detwist van een plantengeslacht, hetwelk t0t de faontbrandde op nieuw door hetberucbte boek, milie der Scrofularineën behoort. Het ondergetiteld:qAugtlstinus(1688)9',gesehreven (
loor seheidt zioh door een kelk, die uit 5 dak-

Jansen,blsschop te Yperen,enna zjn dood panvormig gt
lglaatste bladen bestaat, door
uitgegeven.Hierin werd degestrenge leervan eene buisvormlge bloemkroon met een trechA'
lt
yustin'
l
ts voorgesteld,die l)j velen bjval tervormigen zoom,met eene breede. uityevond,maardoor deJezuïeten bestreden w erd. schtllpte bovenlip en eene 3-deelige onderllp.
Deze laatste Yvonnen echter hetprocèsdoor De middelste,kortere meeldraden zjn voorde uitspraak van den Paus.
zienvaneenverbreedgedeelte,w aaropdehelmDe nieuwere ontwikkeling der Protestant- l
tnoppen geplaatstzjn,de buitensteztjn iets
sche theologie heeft aan de leer omtrentde langer en dragen gewoonljk kleineknobbelgenade eene geheelandere gedaante gegeven. tjes Op deplaatsderhelmknoppenOfookzeer
TerwjldeSupranaturalisteneensynergistisch kleino helm knoppen.Hetkegelvormig vruchtgevoelen huldigden, en de Rationalisten van beginselgaatoverineenlangenstjl,dievan
de werkzaalnheid van den lleiligenGeestniets boven 2 pl
aatvormiqeuiteinden bezit.O0k in
w ilden w eton? daar zj beweerden, dat de 0ns Vaderland groelt het yewoon .t/dz/tz#4 r'
?Zd
mensch bet vermogen,om zich teverbeteren, (Gratiola oëcinalis L.)meteen kruipenden,
geenszinsverlorenhad,beschreefSehleiermk her metschllbbenbedektenwortelstok mettalrjke

de werking der genade als die van eene met klimnlende,digt (
)p één staande stengels,die
de scheppingsontwikkeling hand aan hand slechts een paar handbreed hoog zpn, met
voortgaandeopleiding t0tvolkomenheid,waar- krtlisgewjs twee aan tw ee tegenoverstaande,
van wjinCl
tgist'
ushetvoorbeeldaanschouwen, ongesteelde, langw erpige, gespitste, eenigen w elke doormiddelvanhetlevendesgeestes, zins gezaagde bladeren 0l1 Okselstandige
hetwelk van CArQJ'
M.M uitgaat,en in de ge- bloomstelen m et 2 stet
lnblaadjes.De bloemm eenschap der geltnovigen allengs verwezen- buisisvan buiten geelmetëne zwartestreljkt wordt. De Chdsten is uitden spheer pen,00k wel eenigzins bruin, en heetl een
der zonde door m iddel van het geloof in witten rand.De vruchtis eene zaaddoos,die
Christ'lts in een nietlwen spheerovergeplaatst, met 2 kleppen openspringt en vele zaden bewaar het goddeljk leven hetheerschend be- vat.Deze plant is nagenoeg in geheelEuropa

ginselis,terwjl de zonde ermeerenmeer in lageweiden,bj slooten enz.tevinden,en
verdwjnt. Vblgens dien wjsgeer strekte de
verkiezing zich uit t0t allen zonder onderseheid. De zoogenaamde mvexmittlungstheologie'' heet'
t dit denkbeeld van Scltleiermaeher in overeenstemm ing zoeken te brengen

''
)

met de oude Kerkeljke leerstukken van de
erl
konde, van de boyennatuurljke werlting

des Geestes en van en geheimzinnige kracht
van Gods woord en van de sacramenten,

d

terwjlzj metbetrekking t0tdepraedestinatie

-

de synergistische rigting volgde, maar tocll

de verkiezing afhankeljk maakte van het

voorat' bepaald gebruik der genademidllelen.
De inconsf?quentie van zulk eene leer leidde
echter tot de herstelling der oud-regtzinnige

6.

zienswjze.Daarentegen heeftdemeervrjzinnige godgeleerdhtlid, onder den invloed der

wjsbegeerte van Heqel, de leer van Seltleier-

y .

wzrrc/zcr in eene andere rigting ontwikkeld en

de werking van Godsrenadebesehrevenals
de eeuwige heilsverordenlng desAllerhoogsten,
w t,lke zich in de gestshiedenis dermenschheid
openbaart, daar de menstth,door de bew ust-

heid van zondp en aan de slavernj der wet
ontworsteld, t0t het beset'komt van zjne
hulpbehoevendheid naar den geesten t0teene
onvoorwaardeljke overgave des harten aan
hetwelbehagen van G0d,die zich in Chrlsl'
us

J

a

Genadekruid (Gvatiolat.

a1s een liefderjk vaderheeftgeopenbaard.De haar bloeitjd dutlrtvan hetmidden van den
gûddeljke genade doetzich alzoo kond aan zomer t0t laat in den herfst. De wûrtelstok
volkeren en individuën naargelang van hunne en hetkruid (Radix en Herba Gratiolae)bevatbaarheid,zoodatzjvanhetbesefderalge- hooren t0tde geneeskrachtige middelen.Dit
meenezedewett0tdekennisvan zjn eeuwi- gewas heeft een Eaatlwen, maar eigenaardigen w il opklim men,zich gelonvig toevertroll- gen retllken een soherpen,bitteron,walgingwenaan dewerkingvan zjntànGeestenalzoo wekkenden smaak. Eenige zouten, zooals
in de gemeenschap Godszit
lh zjnekinderen appolzure, zuringzure en phosphorzure kalk,
gevoelen.
appelzurekali,eenig eiwiteneenig harszjn
Genadekruid (Glutiola L.
4 is (le naam de bestanddeelen van het uitgeperste sap.Het

456

GENADEKRUID-GENDEBTEN.

genadekruid behoort t0t de volksgeneesmid- Rjksdag,waarhj hetdistrietJena-Neustidt

delen en heefthieraan zjn naam tedanken; vertegenwoordigt.Hj schreefdetreurspelen:
het rerkt a1s purgeer-en als braakmiddel; Bernhard v0n W eimar (1853)' en rFlorian
doch ln groote giften is hetzeer gevaarljk. Geyer (1857)'',- hettooneelspclsDel-DeutW j geven hierbp de afbeelding dezerplant schen llort(1863)'',- deromansrDashohe
in a op â/adedernatuurljke grootte,- in b Haus (1862, 4 dlnl'', sDer Köhlergraf
ziet men den t0p van een vruchtbaren helm- (1867,4 dln)'',enz.
knop 4-m M l vergrûot, in

dezen Van ter

G endarussa Nees is de naam van een

zjde,in d hetvruchtbeginselmetden stjlen
stempel op dubbele grootte, en in e eene
bloem in natuurljkerootte.
Genast (Frans Eduard), een uitstekend
Duitsch tooneelspeler en zanger, geboren te
W eimar den 15denJulj 1797,wjddezich op
het voetspoor yan zjn vader aan hettooneel,
en had het voorregt,datzjnetalenten voor
den schouwburg door Götlte en L'adwiy neck
opgemerkt en aangekweekt en zjnl
) gaven

plantengeslacht uit de familie der Acanthaceën.Het Onderscheidtzich door een s-spletigen kelk,waarvan deslippen even lang,m aar

dezjdelingscheietssmallerzjn,- dooreene
bloemkroon met een bjkansregelmatigen ot'
tweelippiren zoom , eene gewelfdebovenlip,
eene schulns geplooide Onderlip en eenekorte
buis,
door 2 Onder in de keelingeplante
helmdraden met z-hokkige, niet zelden 0n-

geljkhokkige helml
tnoppen,die op verschil-

voor den zang door Eberwein en Hösev'mnt- lttnde hoogte zjn aangehecht,- dooreene
wikkeld en door Karl X tvzc von '
r dl:r t0t aan de bovenzjde veelal 4 zaden dragende
hooye volkomenheid gebragt werden.Nadat zaaddoos, en d90r t0t aren zamenge-

hj ln 1814 alszanger wasopgetreden,slo0t voegdebloemen.T0tdebelangrjkstesoorten
hj in 1817 een engagement in Drestler
l,en behoort G. rltl-jaris Fèd.
:, een lage heester
ging eenjaarlaternaarLeipzig,waarh!
jals met lancetvormlge, onbehaarde bladeren en
zanger en adeur grooten roem verwierf. In

eindelingsche a<0n metptlrpere bloemen.Deze

1828 zag hj zich belastmethetbestuurvan
den schouwburg te Magdeburg, en in 1829
verbond hj, zoowel a1s zjne echtgenoote,
zich voor levenslang aan den hofscllouwburg
te W eimar.In 1852zeide hj de operavaarwe1 en bepaalde zich uitsluitend bj hett00neelspel.In plaats van pensioen,in 1860 door
hem aangevraagd,verkreeg hj heteerelid-

plant is over den jeheelen oost-lndischen

gygeven onderdentitel:mAusdem Tagebuche
elnesalten Schauspielers(1863- 1865,4d1n).''
Genantbezateenefraajegestalteeneenekrachtige,w elluidende stem ,en velerollen w erden
door hem op eene uitstekende wjze vervuld.
Als tooneelspeler huldigde hj de beginselen
van Göthe,maar zjn idealismus was nooitin
strjdmetde natuuren eenvoudigewaarlleid.
Voortsheefth; eenigeliederenjballaden,alsmede de opera rDer Verrëther in den Alpen''
gecomponeerd. O0k zjne echtgenoote,Carol'
ine Câddffl: Wt
yFzler(geborenteCasselden
8lsten Januarj 1798, overleden te W eimar
den 14den April 1860) waseeneuitstekende

middel vooral bj kinderpokken worden ge-

eengoedennaam verworven.- Eindeljkvermelden wj zjn zoon KarlAlbert TIGJA:J>
Genast,gebpren te Leipzig den 3osten .Ju1j
1822.Hj bezochthetgymnasium teW eimar,

procôs)trad hj meer 0? den voorgrond en

Arehipel,de Philipplnsche eilanden enz.verspreid? - voorts Ook naar Zuid-Am erika
overgebragt. Zj behoort tot de voornaamste

geneesmiddelen van den Javaan, die haar,
behalve met den naam van Gendarussa,met
dien van Daon Prasman bestempelt. O0k
Ellropésohe geneesheeren hebben zich daarvan

maatBchap van hettooneelgezelschap te Avei- met goed gevolg bediend bj catharrale koortmar,doch trad slechtszelden 0p,- hetlaatst sen,chölera,keelaandoeningen,rheumatische
op den solarigen gedenkdag van zjnekun- ongesteldheden enz.- G.tranguebariensisNees
stenaarsloopbaan (17April18G4).Hj overloed is een Oost-lndische keester metgroote gele
te W ieabaden den 4den Augustus 1866,nadat bloemen met purperen'stippen, en met gehj kortte voren eeneautobiographiehaduit- neeskrachtige bladeren)die alseen verkoelend
bruikt,- en G.A dhatoda ,$'&'?f#eJ,o0k Malabarsche noot genoemd, is een heester ter
hoogte valz 3 Ned.elmetgroote,onbehaarde,

glanzige, Overbljvende bladeren en groote,
fraaje,witte, t0taren vereenigde bloemen.
Deze plant g'roeit Op Ceylont en haredeelen w orden er als geneesm iddelen gebruikt.

Gendebien (Alexander), een Belgisch
staatsm an en weleer een van de hoofdleiders

derLiberalenaldaar,werdgeboren teBerqen
in 1789?studeerde in de regten,en verwlerf
doorzjneregtschajenheidenwelsprekendheid
eene groote practpk als advocaat.Hj was

tooneelkunstenares. - Hunne beide dochters medewerker aan het oppositieblad rcourrier
Doei,
%, gehuwd met den componistRaften des Pays-Bas'' en een m oedig tegenstander
Emilo , de echtgenoote van dr.M erlan te Ba- van den minister van M aanen.Do0r in 1829
sel,hebben zich desgeljksalskunstenaressen de Tof/er te verdedigen in een staatkundig
voerde in de clubs en ln de dagbladen een

onvermoeiden strjd tegen de Nederlandsche
regéring.Voorts knoopte hj belangrjke be-

studeerde te Jena en te Heidelberg in dereg- trekkingen aan m et de leiders der Fransche

'
ten,en wasin 1848 en 1849 een i
jverig aan- bewegingspartj en zocht Op eene krachtige
hanger der constitutionéle partj. Als lld van wjze de scheuring van Nederland en België
den Landdag heeft hj zich bekcnd gemaakt te bevorderen.Na de omwenteling zag hj
a1s een voorstander van de afschaë ng der zich door de kiezers te Neufville in Henedoodstraf.Sedert1867ishj 1idvandenN00rd- gotlwen at
kevaardigdnaarhetNationaalConDoitschen en sedert 1870 van den Duitschen

grès,waar hj lid werd van hetVoorloopig
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Bewind en zich belaBtte naet de ?ortef
euille terljk gevoelbj den beschouwer opwekken.
van Justitie. Later echter Tverd hp benoemd T0t zjne belangrjkste kunstgewrochten betot voorzitter van hethoogste geregtshof.In hooren 3 ronde muurschilderingen in eene
December 1830 bevond hj zich te Parjsom voorzaal m n het gebouw der Rekenkamer,
aan den hertog ran .n z/cor .
s de kroon van hetplâfond van eene zaalin hetgebotlw van
Belgie aan te bieden, en aan dezen gafhj het Ministerie en de zolderschilderingen van

een salon van den bankierPereireteParjs.
Gendt (van).Onder dezen naam vermelden wj:
Joltannes Gerrï/ W illem A eg'ke,qvan Gendtj
een verdiensteljk Nederlandsch hoofdoëcier
der genie.Hj werd geboren te Gendtin de
minister Lebeam eene nederlaag leed,en ver- over-Betuwe den zlsten Februarj 1798,ontvolgenB in 1839 in de Kamer van Vertegen- ving zjneopleiding aan de Latjnscheschool
woordigers bi
j deratifcatie der24 artikels en op een wiskundig collegie en was reeds
niet verhinderen kon, dat Luxemburg werd van 1813 t0t 1815 werkzaam a1s adspirantafgestaan,onttrok htJ
'zich aan deopenbare ingenieurbj den veriicateurvanhetkadaster
zaken,legde zelfs hetlidmaatschap van den en vandetriangulatiën.InlaatstgenoemdJaar
gemeenteraad en de betrekking van dekenvan bezocht hj de artillerie- en genieschoolte
advocatenneder,en bepaaldezich t0tzjnbe- Delft en werd Op l8jarigen ouderdom bevorroep als pleitbezorger,terwjlhj vervolgens derd tot zden-luitenantingenieur en als adijuoytrad als een van devoorvechtersderBel- dant geplaatst bj den generaal-majoor der
glschevrjmetselaarspartj engetrouw zjnambt genie Siderins.In 1821 zag hj zich t0tlsten

in hetCongxèsvanFebruaxj 1831ztjnestem.
Na hetkiezen van prins Leopold rtzv SaksenCpllr.ç schaarde hj zich aan de zjde der
oppositie. Zjne partj werd echter allengs
kleiner,en toen hj den 23stenAugustus1833
bj het fbrméren eener aanklagt tegen den

bleef vervullen a1s ontvanger der Godshuizen
te Brussel. In 1843 en 1847 beproefden de
kiezersvereenigingen van Soignies enCharleroi
te vergeefs, hem een zetel in de Kamer te
doen aannemen.Hj bleef getrouw aan zjn

woord:gA l'
instantûl
kvous (de Kamer)prononcerez votrearrêt(degoedkeuring van het
tradaat),jemecondamne,m0i,àl'ostracisme
politique''. A1s een man van karakter droeg
hj geenerleiOrdelint,daarhjbj destichting

luitenant benoemd en nam daarna deel aan
den opbouw van vestingwerken in de zuide-

ljke Nederlanden. In 1825 werd hj naar

Gorinchem verplaatst en totkapiteinbenoemd,

en bevond zich in 1830 slechtskorten tjd te

Meenen?toen de Belgische opstand uitbarstte.

W élzochthj dievestingtoenzooveelmogeljk

te versterken, doch van de 2000 man der
bezetting bleven slechts 90 getrouw ,zoodat

hjzich doordevlugtaan hetdreigendgevaar
deryeljks rzjn knoogsgatz0u bezoedelen (ne verdiensteljk in de vesting Grave, woonde
somlleraitsaboutonnlèrel''.Hj waseenvoor- den Tiendaagschen Veldtogt bj en zag zich
standerderinljving van Belgipin Frankrjk, in 1832 bevorderd t0t lste kapitein-ingenieur,
zooals bljktuitzjnegeschriften rAperçu de waarna men hem belastte methet bewerken
la yartqu'
a priseAlex.Gendebien à larévo- van een gedeelte der Topographische kaart.
lutlon de 1830'',- en Révélations historiques T0t1838hieldhjzichhiermedebezig,waarna
sur la révolution Belge de 1830''.O0k schreef de Prins-veldmaarschalk hem als adlldant
hj in hetrepublikeinscheweekblad rLe Li- aanzjnpersoon verbond,- eenebetrekking,
berté'' en overleed te Brusselden Gden De- diehj behield toen de Prinsin 1840 Koning
cem ber 1869.
werd. Hj genoot het volle vertrouwen van
Gendron (Auguste),eenFranschschilder, dezen Vorst en bleefdag en nacht bj het
geboren te Parjsin 1818,genoothetonder- laatste ziekbed van dezen.Na hetoverljden
wjs van Paul.
lblczrpcl,:, en vertoefde 6 Jaar van W illem 11 werd hj adludant vall
T, doch eenige maanden later bein Italië,waarhj zjne eerstestukken scbil- W illem T.J'
derde.Dezewerden metbjvalontvangen,en noemd tot adjudant in buitengewone dienst,
na zjn terugkeerin Frankrjk schilderdehj: zoodat hj t0t de werkeljke dienst bj het
nTibérius in Caprea'')- rDe Sylphen''1- w apen der genie terugkeerde. fn 1850 beDTitania''1 enz. Het Luxembourg te Parijs noemd t0t luitenant-kolonel, werd hj eerst
bezit van hem een fraai renrestuk: p15e voorloopig en later deinitief belast met de
derLeopoldsordeverklaard had,datnooitiets moest onttrekken. H!j maakte zich daarna

zondagsviering,een tafereel u1tFlorenceinde
15deeeuw '' alsm ede rD ePatricischevrouwen
in Venetië''.Tweeanderestukken:rNapelsin
de 14de eeuw '' en rRom e in de 16de eeuw ''

functie van inspecteur in de 2de inspectie van
fortificatiën; in 1858 bevorderd t0t kolonel,

worden desgeljks metlofvermeld. Gendron
issober in zjn colorieten teekentJuist;hj
is de oudheidkundige dichter van Italië' en
een schildervan tooversprookjes.Hetbeperkte

))Inleiding t0t de beoefening dervestingbouw-

overleed hj te Dordrecht den loden October
1859. Van zjne geschriften noemen wj:

kunde (1825)'',- pMemoriebehelzendeeenige
der belangrjkste krjgsgebeurtenissen geduronde het leven van Menno Baron van C0e-

m aar aangename talent van dezen kunstenaar
openbaart zich vooral in het schetsen van

hoorn (1825, en herdrukt in 1835 in den

Feeën, Nixen en Elfen uit de Noordsche
fabelleel',dan weder a1s allegorische pel-sonen

hordrt
lkt in den nMilitaire Spectator''van

in de lucht zwevende vertoonen en een dich-

nLevensschets van den luitenant-generaalder

Militaire Syectatör''l''
Het beleg van
vrouweljke iguren, die zich nt
l eens als Maastricht ln 1579 (1827, vermeerderd en
1843)'', - nllet beleg van Grave in 1674
Opfraajelandschappen ofinbevalligehouding (in den pMilitaire Spectatorvan 1836)'',-
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genie M.J.de Man (1838)''y- rverhaalvan

slag uitbragtoverde doorgraving van Hollalzd

de bestorminr van Bergen-op.zoom in 1747 op zjn Smalst.In 1867vroeghj zjnontslag,

(in den rMilltaireSpectator''van 1839)'' - waarnal1j teMTeesp eeneeervollerustgenit
lt.
1)Geschiedkundige aanteekeningenbetrekkthljk Hj isriddl
?r derOrde van den Nederlandschen
hetslotLoevestein (metBoonzal
Lee
uw
,
kom
mandeur
van
di
e
de
r
Ei
kenkr
oon
,
jer,1840)'')pont
werpvaneenebevestigingsmanier,waarbj enlid vandeKoninkljkeAcadémievanBeelde voornaamste der algemeen erkende gebre- dende Ktlnsten.
ken Van het gebastionneerde stelsel worden
Genealogie (
)t
'yeslachtsrekenknnde is de
ontweken'' - en rAlgemeen overzigt van wetenschap van den oorsprong,de opvolging
verscheidene,zo()otldealsnieuwepraktjl
ten en de onderlinge betrekking der verschillende

betrekkeljk het botlwen van bekleedingsmuren enz.''! welke laatste geschritten in het
Fransch zjn vertaalfl.Voorts leverde htjin
den rAlilitaire Spedator''nog egenaantalandere
belangrtjkeartikelen.TalrjkeOnderscheidingen
zjn hem dien ten gevolge ten deelgevallen.
Hj wasrit
lder der Orde van den Nederlandschen Leeuw ,kommandeurvan diederEil
tenkroon,van deRussische St.Anna-ordeen van
die Van den Mritten Valk. ridder en later
oëcier van het Legioen van Eer,ridder der
ZTveedsche orde van het Zwaal'
d en der orde
Van de '
W iirtembel*gsche kroon.Daarenboven
Y7erd hi
J-in 1846 met zjne wettige nakomelingen opgenomen in den Nederlandschenadelstand. Zjne verhandelingen zjn m eermalen
bekroond, in 1824 door het Departement
Van Oorlog, en i
n 1837 doordeKoninkljke
Académie van Krjgswetenschappen te Stokholm ,- alsmede in 1838 doorhetProvinciaal
Utrechtsch Genootschap,nameljk zjneverhandeling over !?De opbewaringenconservatie
Van het buskruld.,.- Totjjtjweuuschappe-

familiën.Hoewelzj geenezelfstandigewetenschapkangenoemdwprdentiszj,votl1'
a,
lwegenshare nasporingen Omtrentvorsteljkehuizen,vangrootbelangvoordegeschiedenis.Men

sylitst haar in een theoretisch en een practlsoh gedeelte;het eerste behaudeltdexegels,
die zj bj hare nasporingen in achtneemt,
en het tweede de uitkomsten van deze laatste.
om de afstamnling en onderlinge betrekking

'

aanschotlweljk voor te stellen,gebruikt men

qenealoyisoltetabellenofstamboomen.Dezenemen
een aanvang m et den eersten bekenden stam vader, en op dezen volgen in geregelde orde

-A
e

alzjnenakomelingen.- Belangrjkisvoortsde

genealogie? waar men in regten aanspraken
wildoen gelden,welke op bloedverwantschap

berusten, bjvoorbeeld aanspraken op erfenis-

S0n. De oudste sporen der genealogie vindt
m en in-de stamtafelsvan de helden der otldheid, en l'eeds de lsraëlieten in Palaestina
hadden bepaalde ambtenaren,methetaanhouden der stalntafelsbelast.Voorallater werden

zulke geslatthtsljsten op prjs gesteld,toen
ljke genootsohappen, die hem het lidmaat- eralltmgsbevoorregte standen ontstonden.Ge-

schap opdroegen, behooren het Provinciaal m is van historischecritiek en de zucht,om de
Utrechtsch Genootschap, het Bataafsch Ge- aanzienljllente vlejenthebben sedertde15de
nootschap van proefbndervinderljke wjsbe- eetlw de genealogie met de bespotteljksto
geerte te Rotterdam : het W iskundig genoot- fabelen Opgesierd.Men bedachtroemrjkestamschap mEen onverm oeide arbeid komt alles te vaclers,en tle stambûflmen van vele gcslachten

boven'', de Koninkljke Zweedsche Acade'mie moesten in den tjd van Karelde Groofe,in
van Krjgswetenschappen, het Instituut van den eerstell R'omeinschen keizerstjd ofzelfs
Ingenieurs, en de Maatschappj van Nedem in de dagen van den Trolaanschen oorlog een
landsche Letterktlnde te Leiden.
Johan Godard rlz/ Gendt,een Nederlandsch
w aterbouwkundige, geboren te Breda den

29sten Julj 1803.Nadathjdemilitaireschool
te Douai in Frankrjk en vervolgens die te
Breda bezocht had, werd hj in 1817 kadet
bj den W aterstaat, zag zich in 1821 onder
de bevelen gesteld van den inspectetlr-generaal Blanken, werd achtervolgens élèvo-aspirant en aspirant-ingenieur en in 1829 belast
met de opm eting en in kaartbrenging van
het Noord-llollandsche Kanaal.Daarna werd

hj toegevoegd aan den hoofd-ingenieur Go'
t
b-

tlritdcgzvoor de Opnemingen en waterpassingen
langs de hoofdrivieren, - in 1830 aan den
hoofd-ingenieur Grinwisenbelastmetdewerkzaamheden in het arrondissement Alkmaar

en in 1840 te Amsterdam.In 1843 washi
j

1id van de commissie dergrensregel
ing van
Nederland en België, en begaf zlch daarna
met Warnsinek naar Engeland en Schotlalzd,
om er de verbeteringen in het bouw en van

aanvang nemen.Zooveelis echter zekex,dat

geen enkel geslacht zjne voorvaders verder

kan opsporen dan t0t in hetm idden del.llde
eeuw ) om dat in dien tjd de eerste familienamen voorkom en,w elke in de lzde en 13de
eeuw langzamerhand m enigvuldiger w orden.
Een m erkw aardig genealogisch w erk voor

Daitstshland is R'
itœner's rrurnierbtlch (1527)*'.

Later werd door Ritterrltlbsiusen Rpenerdegenealogie in verband gebragtm etde heraldiek,

en zeer belangrjk zjl
zvoortsde pGenealogische Tabellen (1725- 1733,4 dlnl''van H'
ib1:9-,terwjldewetenschappeljkebehandeling
der geslachtsrekenkunde ongem een bevorderd
is door Gebltardi, Ranft,Eckhardt, Trener,
Gattere?, P'
itter (in zjne p'
î
rabtllae genealogicae,1768''),Koch(inzjnepTablesgénéalogiquesdesmaisonssouverainesd'
Europe1808''),

Voàgtel(inzjneGenealogischeTabellen,1810''
),
Oertel(in zjne rGenealogischischeTafelnder
Jallrhtmdert) 1857- 1865),en Hopf (in zjn
germanischen und slawischen Völker im 19

g
evanyenissen gade teslaan.Hj werd voorts rHistorisch-genealogische Atlas,1858- 1861)''
hoofd-lngenietlr-titula,ir,daarnalloofd-ingenieur Voolts bcjvert zich de rodactie van den rAlder 2de en eindeljk der lsteklasse,en be- manaeh de Gotha''Om jaarljksdeyeslachtshoorde totde com missie,diein 1852 een verljsten der aanzicnljkste familiën bi
lte hou-
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den.In 0nsVaderland hebben zieh inzonder- ljdersvaak aanonkundigegeldschraperswerden toevertrouwd.De moderne Staat,bedacht
Op de veiligheid derbtlrgers,trad echterweltlra tusschen beiden en eischte, dat de beltwaamheid van hen,die een diploma a1s gein hun rstamboek van den Friestthen vroe- neesheerverlangden,doorexamensz0ubljken.
Ferenen laterenadel(1843- 1846,2dlnf'
oliol' Behalve de volqning van oëcieren van geJegens de geslachtsrekenkunde verdiensteljk zondheid, welke voorheen plaats had aan de
gemaakt.Van ditlaatste werk zjn sletthts militaire geneeskundige schoolte Utrecht,be125exemplarengedrukt.Belangrjkegeslaehts- stond en bestaat llog de gelegenheid om tot
registersvindtmen voorts in de popera histo- geneesheer te worden opgeleid aan Qnze h00rica (1651)''van onzen Pont'
tsSefffer'
l
fq
:,- gestsholen en athenaea.Vûorheen hadden daaralsmede in het pHandboek van den Neder- enboven de Provillciale Commissiën van Gelandsehen Adel'' door 'van 'ctr/eeel# en in neeskundig Toevoorzigt de bevoegdheid, om
andere merkwaardige stamboeken van Onzen aan hen,die vgldoende bljken van kennis
hadden gegeven,het diploma van heelmeestjd.
Geneesheer ofarts noemt men dengene, ter hetzj vooreene stad,hetzj voorhet
die de bekwaamheid en bevoegdheid bezit, platte land - uitte reiken.Diteehter heeft
om de ziekten van den mensch tevoorkomen opgehouden na de invoering derJongstewet

heidFerwerdadoorzjnrAdelljkenaanzienljk
wapenboek van de Zeven Provinciën,en genealogiën van de voornaa.
m e fanliliën (1:601763)': en de Haan S'
e/fezzlt
z en ran Halmael

of te genezen.Aanvankeljk hielden de hoof- op de geneeskunde, waarby is vastgesteld,

den der huisgezinnen zich bezip methetge- da't allent die dc bevoegdheld verlangen om

nezen van ongesteldheden,en dle kunstwerd in 0nsVaderlandals geneeskundigewerkzaam
door den vader aan den zoon overgeleverd. te wezen, zich Onderwerpen moeten aan een
Daarmenhierbj nietaltjdbaatvond,wendde staatsexam en, waar men aan de aspiranten
men zich tot de goden en alzoo tOt de pries- niet vraagt, waar zj llunne ken'
ais hebben
ters, die m eer en m eer als geneesheeren 0p- opgedaan,maarellkelonderzoekt,Ofzj aan
traden. Toen deze zich in Griekenland van deeischenvandatexamenvoldoen.Bjgoeden
de priestersaïbcheidden,vormden zj alsPy- uitslag, verleent men den candidaten den
JAtwp'rcd?er.
sen Aselepoden eene merkwaardige titel van arls, waartloor zj debevoegdheid
vexeeniging metafzonderljke wetten.Intus- erlang'en de genoeskunde in 0nS land uitte
schen bleef de uitoefening der geneeskunst oefenen, iets waartoe hun de alléén wetenvrj,maar wie teAtheneeeneaanstellingals schappeljke titel van ))doeter'' hetl'egt niet
staatsgeneesheerverlangde,moestineeneopen- eeft.

ljkeredevoering verklaren,waaren vanwien
Geneeskunde (De) is dewetenschap van
hj de geneeskunde geleerd had. '
1Ae Rome de gesteldheid (inrigting)en dewerking van
bevond zich gelegenheid tot opleiding van hetdierljk ligchaam in hetalgemeen en van
artsen, zoodat deze, vooral slaven, tlitden hetmenseheltjk ligc,
haam inhetbjzonder,z00t, en heeft
vreemde derwaarts togen. Zj werden veelal wel in gezonden a1s zieken staa'
t
e
n
doel
,
s
t
o
or
ni
s
se
ll in den gezondheidstoeonder de vrje burgers opgenomen, en hun
aantal verm eerderde zoo sterk, dat de Kei- stand op te heffen f)fte voorkomen.Zj bezers zich genoodzaakt zagen, daartegen te hoort alzootOt fle natuurkunde en m en verwaken. M en had toen ook reeds H 0t2 en deelthaar, evenals deze,in een besehl-i
jvend
a'
rmen-artsen (archiatrisant
ttipalatiien popu- en 00n toegepastgl?deelte.Tothetbesolmjl
'
tt
end
larcs).Hierdoorwerden sommige geneesheeren gedeelte behoort de leer van den ligehaam sstaatsam btenaren,en hetgevolg hiervan was, bouw of de ontleetlkunde (anatomie),zoowel
dat zj ook toell reetls zic'
h aan een weten- bj den gezonden alsbj den zieken mensch,
schappeljkstaatsexamenmoestenOnderwerpen. en dezeisvooralvan lzttthoogste belang voor
Met het verval van het Romeinsohe rjk den heelkundige.Gewigtig is voortsderergedaalde Ook de stand der geneesheeren,en de li
jkendet
lzk/l:etozfziiît
a,(1it
aziehbezighoudtlnet
kunstkwam w ederom in de hantlen der mon- eelze vergelijking van 'smensehen ligchaam
niken en priesters Of vond n0g hare beoefenaarsonder deArabieren en Tsraëlieten.Eerst
tegen het einde der m iddeleeuwen ontstond
er w eder een stand van geneesheexen, die

metdatd0rdieren.DeweefselleerdraagtMaeer
bepaald den naam van microscopische ana-

tomie. Daarbj komt voorts de embryologie of
de leer der ontwikkeling van het dierljk ligdoor hun diploma onafhankeljk werden van ehaam , alsmede d() diercl
temle (zoöchemie),
de wereldljkemagt.W eldra vormden ztiwe- welke 0ns metde scheikundige bestanddeelen
der eene corporatie, vooral daar zj zich f)n- desligchaamsbekendmaakt.T0thetbeschrj-

gemeen begunstigd zagen doorvorsten en aan- vend gedeelterektdllt.men voortsdediagnostiek
zienljken. Zti werden dool*hunne promotie Of de leer der uitw endige teekenen!die den
leden der faculteit en verkregen van deze de gezonden of zieken toestand des llgchaam s
rfacultasartem docendi et exercendi''.Na de aanwjzen.T0thettoeyepastgedeeltebehoort
Hervorm ing verdween de band, w elke deze in de eerste plaats de leer der lerensrerrigtin-

corporatie n0g altjd aan de Kerk verbonden yen (physiologie),zooalsspjsvertéring,ademhieldy en hare leden tradel
: op in de burger- haling,bloedsomloop enz., w elke men splitst

maatschappj,om erdiensten tebewi
.
jzenvof
)r in normale en pathologisoho yhysiologie,of
geld.Dit had een mingunstigen invloed Op (lp
faculteiten, die ook het geneesheersdiploma
vpor geld begonnen te verkoopen:zoodatde

de leer der levensverrigtingcn ln het gpzonde
en in hetziek: ligehaam.Zi
j zoekthaardoel

te bereiken door den bjstand dernatuurkunde
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(phyBischephyBiolngie)enderscheikunde(phy- digewettenoq hetgezonde enziekeligchaam.
siologiBcheen pathologischechemie).Anatomie
Geneesm lddel of artsenji noemt men

en physiplogiej hoewel zelfstandige weten- zoodanigetmeestalscheikundig werkendezelfl

gchappen,zjn hqlpmiddelen voordegenees- standigheden,diebj in-ofuitwendig gebruik
kunde1 die het bewaren en herstellen der t0t genezing worden aangewend.Zj zjn van
gezondheid beoogt. De middelenj waardoor onbewerktuigden,plantaardigen ot
'dierljken
zj bewaard kan bljven is het onderwerp oorsprong, en onderscheiden zich daardoor,
der gezondheidsleer (hygieine).De genezing datzj,volgensde meening dergeneesheeren,
der ziekten wordt voorafgegaan door de eigenschappen bezitten,waardoorzj geschikt
kenni: van deze (pathologle of ziekteleer). zjn om bepaaldeziekten t(!bestrjden.

La
atstgeAoemdewordtindeeersteplaatsver- De kennis van de natuur-en scheikundige
deeld m de kennis der in-en die deruitwen- eigenschappen der geneesm iddelen draagt den

ëgeziekten.Voorts splitstmen depathologie naam van arl- jitvarenleer (pharinacognosie),
in oogheelkunde (ophthalmologiely oorheel- dievan hunnewerkingenophetgezondeenzieke
gmedoaOf
kunde (otiatrie),verloskunde (obstetrie),ge- ligchaam Mxngeneesmiddelleer,pzcferid.
neesleer van zielsziekten (psychiatrie), van pharmaoologie.om ze naar eisch en metgoed

migvormingen (orthopaedie)? van keelziekten
(laryngologie) enz.,terwjl men o0k n0g de
pathologie van vrouwen,klnderen,grjsaards
enz.onderscheidt.Metde genezing eindeljk
bemoeit zich de eigenljke geneesleer(therapie),diealshulpwetenschappenbeschiktover
de artBenjkunde (phaxmacologie), over de
leer der baden (balneologie), over de elec-

gevolg te gebruiken,isdekennisvan hetmen-

scheljk ligchaam en zjnelevensverrigtingen
noodig,alsmedeeenejllistebepaling dervoorkomende onge8teldheden. En a1s'men dit

allesweet,ishetn0g moejeljk tebewjzen,
dateenOfandergeneesmiddelbeterschapteweeg

rebragtheeft,daarhetonzekerbljft,ot'wel-

llgt de beterschap ook niet gevolgd zou
wezen zonder de toediening daarvan. Men
enz.Totde artsenjkundebehoortde genees- heeft hier het verschilVan het postApc(na

trotherapie, over de gezondheidsgymnastiek

middelleer (materies medica), die de werking dergeneesmiddelen aanwjst,deleerder
vergiften (toxicologie),die van de kenmerken
derartsenjwaren (pharmacognosie)envan de
bereidingdergeneesmiddelen(pharmacie).

hettgedienen) en hetpropterAocLomdathet
toegediend is).Dan alleen,wanneermen bj
0en aantal l
jders,die door de
zi
jzelfde ziekte
zi
jn aangetast,opm erkt, dat na de toediening van een bepaald geneesmiddel herDe toepassing van al deze wetenschappen stellen, terwjl die herstelling achterbljft,

wanneeranderen datzelfdem iddelnietgebruikt
hebben, mag men met eenige zekerheid bepalen? dat men zulk een geneesm iddel een
' lm voor die ziekte kan noemen.D e
zfekten m et inwendige m iddelen behandeld specihcl
worden, - heelkwnde (chirurgie),die uit- of werking der geneesmiddelen is vervolgens
inwendige ziekten met uitwendige middelen zeer verschillend naargelang van de wjzen,

o? den mensch isdegeneeskundz
yeàlllà,de
elgenljke kunst (praxis).Men onderscheidt
dezenin inwendigeN ef?
l
ëk,waarbjinwendige

(pleisters,zalven,verbanden,kunstbewerkin- waarop zj bereid en gebruikt, en van de
gen),trachtteyenezen-,enrerloskltnde,welke ligchaamsdeelen,waarmede zj in aanraking
bjstandbiedtln hetkraambed.Detoepassing gebragt worden.
M en verdeelt de geneesm iddelen wel eens
der geneeskunde op de staathuishoudkundeis
de staatsgeneeskunde, en als zj inlichtingen naarhun oorsprong,ofliever in groepen van
moetgeven bjprocèssen,draagtzjdennaam zoodanige, die uit een scheikundig oogpunt
van geregtelgkeu
çeadde'
ll
pt
fe(medicinatbrensis). het raeest metelkander overeenkom en.D oelDe geneeskunde is het eçrst wetenschap- matigerechter isde verdeeling volgens hunne
peljk behandeld door A@Fo'crates van C0s; werking, nameljk in laxérende, zweet- of
deze waseen leerliug derAsclepodenenleefde pisdrjvende,opwekkende,narcotische,enbein de 2de helft der 5de eeuw vôör Chr.Na
hem heeftde geneeskunde in eene reeks van
20 eeuwen nagenoeg geeneverandering ondergM n. Eerst toen Vesaliu in hetmidden der
16de eeuw het vooroordeeltegen het openen

van ljkenoverwon,ontworsteldezichdeontleedkunde en met deze de geneeskunde aan

harr kluisters.Vooral Moryaynipastein het
begln der 18de eeuw deontleedkundetoeoy

deziekteleer, en debefangrjkstophysiologl-

darende geneesmiddelen enz.,
maag-en braakmiddelen enz.

vool'ts in

G enelli(Bonaventura),een uitstekendteekenaaren schilder,geboren teBerljn in1798,
ontving zjne eerste Opleiding alskunstenaar
van zjn vaderen van zjn oom,alsmedeaan
de académie in zjne geboortestad.In 1822
ging hj naar Italië,en vertoefde ert0taan
1832 meestal te Rome.Meteengrooten rjkdom Van dichterljke denkbeelden kecrde hj
naar zjn Vaderland terug,en hj schepte er
behagen in,de kinderen zjnergloejendefan-

scheontdekking- dievandenbloedsomloopwerd gedaan door Harrey in den aanvang der
17de eeuw.Voorts bevorderde vooral Laennee tasie in vlugtige omtrekken ofmet waterverf
den voorqitgang derpathologie(l0or de invoe- aanschotlweljk voor te stellen.Hj vt
lrtoefde
riny derauscultatieen percussie.Deontwik- daarbj het liefst op het gebied der classieke

kellng dergeneeskundeheeftvrjwelgeljken oudheid,en zjnvoortbrengendvermogen was
pen ln het algem een, en die ontw ikkeling eenwerk vaneenigenomvangtevoltoojen.Hj
bljft in detoekomstafhankeljk van detoe- vestigdezich teLeipzig,waarhjinhetpRö-

tred qehouden metdie dernatuurwetenschap- zoo groot,dathj geen tp-d kon vinden,om

passing der kennis van natuur- en scheikun- mischeHaus''eenaanvangmaaktemethetschil-
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deren van tafereelen uithetleven van WcccFzl.
v, gekendaandehoofdenvansommir geesteljke

dochhjheefterslechtsweinigvanafgewerkt. orden,bepaaldeljk van de Dominicanen en
In 1836 ginq hj naarMiinchen,en in 1839, van de Jezuïeten.
op uitnoodiglng van den Groothertog, naar
G enerale bas,oontin'
lto ofbasso cpvdilf
xo,
W eimar. Van zjne kunstgewrochten noemen noemt men eigenljk eene baspartj, boven
wj:rDekomstvan Loth teZoar'',- eenk0p w ier noten door getallen en andere teekens,
van don Q'
W o/e,- vier stukken in water- (tq
ifers en siqnatnren genaamd,de gang der
verw ,in het bezitvan den baron von zhzlcte harmoniç van het geheele stuk aangewezen
W eenen,- 49 platen bj de gedichten van is,- alzoo eene partituur in 'tklein.Voorts
Womer'
l
ts,- 36 bj dievan Dante,- pllet beteekenen die woorden het stelsel van alle
levenvaneenetooverheks(in 10 bladenl'',- regelen der harmonieleer,waarnaarzulk eene
en 18 tafereelen uit het leven van een onver- basstem van cjfers voorzien wordt,alsmede
laat.Vervolgens hield hj zich meerbepaald de kunst, Om ze met begeleiding deraangebezig methetschilderen in olieverw en everde
onderanderen: pDe schaking van Europa'' -

wezen accoorden op het kavier, het orgel,

de violoncel en dergeljke instrumenten te

XHércules en omphale''.- rDe strjd tus- spelen. De kennisder generale bas is onontschen Bacchus en Lycurgus'' - en pD ebe- beerljk voor den toonzetter,omdat zj hem

lofte van Abraham'',allen in het bezit van

in staatstelt om meteenige noten en teekens

den vrjheer von Sc/zcck te Munchen. Voor het ontwerg van een uitgebieid muziekstuk
den Groothertog van Saksen-W eimar schil- te vervM rdlgen.Voor den uitvinder dier teederde hj:plupiteren Amor,onderdehoede kens (sigqaturen) heett men geruimen tjd
van den nacht op liefdesavonturen uitgaande''. Viadona,In 1600 kapelmeesterin dedomkerk
De stukken van Genelli bevatten een schat te Mantua, gehouden; later is echter geblevan nieuwe en treffende denkbeelden. Zj ken, dat men ze reeds veelvroegergebruikt
onderscheiden zich voorts doorzuiverheid van heeft.
omtrekken,eene ideale opvatting eneen dichGeneralitpii
htrol,eenverdiensteljkTtaliterljke waas.Hj leverde 0ok n0g tafereplen aansch toonltunstenaar, geboren te Rome in
uit het leven van Titania, welke in 1867 1783,werd een leerling van M a.
%&.Len schreef

in koper zjn gegraveerd en onderden titel: aanvankeljk alleen kerkmuziek,laterechter
rAus dem Leben eines Kiinstlers''den gang ook opera'
s.Onderseheidenevan deze zjn in
van zjne eigene ontwikkeling sehetsen.Zjn Ttalië tm o0k in D llitschland m et grooten
stuk pBacchus onder de zeeroovers,''bestem d bjval opgevoerd.Na de uitgave van zjne
voor den vrtiheer von z
vcF
zcck,mogthj niet eerste opera rGli amanti ridicoli (1800)''
voltoojen,daarhj den 13den November1868 woondehj inverschillendeaanzienljkesteden
overleed. T0t zjne laatste kunstwerken be- van Italië,en werd in 1817 kapelmeester te
hoort eene voorstelling van k%isyphw%, die Barcelona en in 1820 teNovara,waarhj in
dool'den Engel des Doods van hetgastmaal November1832overleed.De ogera rlBaccawerd w eggesleurd,eene indrukwekkendetee- nali di Roma'' wordt vopr zjn beste werk
kening in waterverw ,welke zich thans in de

gehouden.

Generaliteitslanden noemde men ten
rSa,
tura (1870)' genaamd, zjn een aantal tjde van de Republiek derVereenigdeNederuitgezoehte stukken van hem opgnomen. landen de landschappen, welke buiten hare
Zjl) zoon Camillo, een jeugdig schildervan eigenljke grenzen gelegen, maar aan haar
Academi
' e te Aveenen bevindt.In een werk,

grûote verwachting,overleed reeds vöör hem

Onderworpen waren.fm mers men had ze m et

(1867)? - en zjne dochter Gabrièle heeft geweld van wapenen atkescheurd van de 10
grooten roem verw orven als tooneelkunstena- provinciën, w elke volgens den Vrede van
res,terwjlzjnvader een verdiensteljk land- Munster (1648) onder het gezag bleven van
schapschilder was. en zjn o0m Hans C&id- den Koningvan Spanle.De souvereiniteitwerd
tian,overleden te Berljn den 3denDecember er uitgeoefend door de Staten-generaal,die er

1823, een bekwaam teekenaar en architect, door m iddel van plakkaten hunne bevelen
die onder anderen de volgende geschriften gaven, - en er voorts overheden, gouverheeft nagelaten: rldée einer Académie von neurs en kom mandanten aanstelden.De hefbildenden Kiinste (1800)'* - pExegetische ;ng en het bestuur der geldmiddelen was er
BriefeiiberVitruv'sBaukunst(1801- 1804)''
,- toevertrouw d aan de raden van State,die er

en rDas Theater zu Athen (1818)91.
Generaal is de titelder hoogste militaire
waardigheid-bekleeders bj de verschillende
wapens der landmagt.Bj hetNederlandsche
leger geschiedt de bevordering van kolonel
tot generaal-maloorenvervolgenstotluitenant-

ontvangers benoemden, terwjl de regten op

den in- en uitvoer van wege de admiraliteit
door ontvangers enz.geheven werden.
T0t de Generaliteitslanden behoorden:Het

kwartiervan 'sHertogenbosch (deMejerj en
het Land van Kuik), het kwartier Antgeneraal; de opperbevelhebber is veldmaar- werpen (de Baronnievan Breda,deheerljkschalk ofgeneraalenchef.Hj werdweleerbj heden W illemstad, Prinsenland en SteenberhetDuitsch-keizerljke legerook welmetden genten hetmarkiezaatBergen-op-zoom),naam van generalissimus bestempeld.Bj het Staats-vlaanderen (het Vrje van Sluisen de
Fransche leger heeft m en voorts brigade-en Vier ambachten), - Staats-Limburg of het

divisie-generaals.00k werd vroegerde inspec- Land van overmaas,- en hetOverkwartier
tetm generaalvan den W aterstaatgeneraalge- vanGelderland(Ven10,St.MichielenStevens-

noemd,terwjl eindeljk die titel wordt toe- waard).
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Generale staf is de naam eener keurbende van oëcieren, die belast zjn?om bj
de aanvoerders van het leger de bjzonderheden te regelen, welke aan een veldtogt
verbonden zjn zooals de marschroutes, de
ope#atiën,de verplaatsingen van troepen,het

onderwjs bj den heer Monnê teBreukelen,
waar zjne grootmoeder woûnde, bezocht
daarna gedurende een Jaar de kostschool te
Barneveld,om na hetdoorloopen derLatjnsche school(1843- 1847)en naafgelegdstaatsexamen als student aan het Seminarium der

innemen vanbepaaldostellingen enz.,terwj1 Remonstranten en aan het Athenaeum te
zj veelaltevens de uitvoering dergemaakte Amsterdam te wordeningesehreven.Zonderde

plannen moeten besturen.In vrede houdthet
personeel van den Generalen Staf zich bezig
met het onderzoek van de bestaallde inrigtingen der legers? met de militaire statistiek
der naburige Statentmetden vooruitgang der
m ilitaire wetenschap, methet beproeven van
nieuwe verdedi
ginys-en verdclgingsmiddelen,
m et elke nieuwe ultvinding o1)hetgebied der

beoefeninr derlotterkundeteverzuimen,legde

m ate van bekwaam heid. In somm ige landen

schokte gezondheid noodzaakte hem weldra,

hj zich hlermettjvert0e op de godgeleerd-

heid en werd in 1852 t0tproponentbevorderd.

Inhetzelfdejaartradhji1
zhethuweljk,nadat
hj beroepenwasteDelt'
t,waarhj inDecemberdaaraanvolgendezjneintrededeed.Zesot'
zevenjaarsmaaktehj ervoorspoed en zegen,
eneen togtnaarParjsin 1857verhoogdezjn
krjgskunde,enmetdemilitaireletterkundein levensgenot.Daarna echter kwam en er donhetalgemeen.De betrekking van oëcierbj kere dagen.In November 1859 verloor hj
den Generalen Stafeisohtderhalveeenegroote zjne innig geliefdeechtgenoote,en zjne ge-

heeft men scholen voorhentdie bj den Ge- om zjn leeraarsambtnederteleggen,waarna
neralen Stafzullendienen.InFrankrjkdraagt hj zich te Amsterdam vestigde en den zomer
de Generale Stafden naam van rcorpsd'état- teBloemendaaldoorbragt.Niettemin bleefhj
major''t - terwjl rEtat-major général''de jverig werkzaam. In den winter van 1860
vereeniging van maarschalken en generaals OP 1861werd hj dooreene keelziekteaangeaanduidt. Aan het hoofd van den Generalen
Staf van het leger staat een e'
hef, en men

vindt desyeljks een chefvan.den Generalen

tast, en schoon men herstelling hoopte in
den daaropvolgenden zomer van zjn verbljf
te Rozendaal,in de nabjhei
d van de zuster

Staf bj leder arméekorps. Uitstekend was zjnergeliefdeoverledene?metwiehj nieuwe
bovenal ten tjde van Napoleon 1 de Generale huweljksbanden zou aanknoopen,- dieverStaf van het Keizerljk hoofdkwartieronder wachting bleek tjdel te wezen.Hetzwakke
Berthâer.
ligehaam wasuitgepqtindenstrjddeslevens
en de gevierde dichter ontsliep op den 2dek
Generale Staten ,zie Staten-Generaal.
Generatieisafkomstig vanhetLatjnsche Julj 1861. Omstreeks een Jaar later deden
woord Generatio(voortbrenging),maarwordt zjne vrienden op zjn grafteRozendM leen
veelal gebruikt in de beteekenis van geslacltt eenvoudig en sehoon gedenkteeken verrjzen.
ofgeljktjdig-levendemenschen.Dedutlrvan Behalvegedichten in Jaarbûekles,tjdschriften
zulkeenegeneratie,wordtgesteldopgemiddeld enz.,gafhj devolgendedichtbundelsin het
30 Jaren.- Overgeneratio tzdy'
lfïlhoctx ofspon- lieht: nEerste gediehten (1851)'',- ptzeekeichtjes (1861)'' - en rluaatste der Eerste
flwel raadplege men hetartikelZel
fwordinq. d
(186i),,. Eeneul
?tgavevan zjne gezamenljke
Gqnerytor,zie Gasloht.
Genesls (W ording)is de naam valz het gedichten,voorafgegaan dooreenelevensschets
eerste boekwan M ozes,in w elkseerstehoofddeel het verhaal der w ereldwording is opgeteekend.Het bevatvoorts de geschiedenisder
eerste menschen, die van A braham , Izaak

des dichters door den hoegleeraar Tiele is in
1873 in het licht verschenen.Die gedichten

zjn als het ware een spiegel van hethoofd
en hart des vervaaxdigexsqzj onderseheiden

Jacob en Jozqf en eindigtmetden dood van zich door een diep. religieus gevoel, door
laatstgenoemde. Hetw ordttoegeschreven aan echten humor,die nietschroomt,aan dwaasuYo
zes, maar is bljkbaar tlit verschillende heid en vooroordeel op e1k gebied eene welgedenkstukken zaâmgesteld. Tot de beste willende teregtwjzing t0ete dienen,envooral
commentaren op Génesis behooren die van door natuurljkheid,waarheid en eenegezonde
Tuch (1839) en van Knobel(zdeuitgave 1860). moraal,terwjl hj door het bestudéren van
Genesius (Josephus), een Byzantjnsch de werken der beste dichters aan den vorm
geschiedschrjver,sehreef op last van Keizer eene groote m ate van volkomenheid heeft
Constantinus VI Porpltyrogc'zlifl.s de geschiedenis van de Kdzers Leo de xl.rvl:zlïlr,
M éehaèl ff, Tl
teopltilus en M ieltaël IIItdie
van 813 t0t 867 regeerden, in een viertal
boeken. Dit werk bevindt zich in de Veneti-

weten te geven. D<. Ionekbloet getuigt van

hem :rDe G/zlet
sfdfheeftgeenegrooteschep-

pingen nagelaten, maar in al zkne gediehten
leet eene menscheljke ziel; zj kaatsen de
indrtzkken tertlg, die de werkeljke wereld
aansche uitgave der Byzantjnsche geschied- op zjn Ontvankeljk gemoed maakte,en die
werken (1733),doch eene betere ultgave is indrukken ztjn van sympathischen aaxd.Zjne
die van Lacltmann van 1834.
degeljkerontwikkelingplaatsthem verboven

Gènestet (Petrus Augustus de), een Tollens: w iens innigheid, eenvoud en schilNederlandsch diehter, geboxen te Amsterdaln derachtlgheid hem eigtm is, gepaard aan
den zlste1a Novem ber 1829, verloor reeds schalkscher vernuft,terwjlhj bewaard bleet'
vroeg zjne ouders en werd opgevoed ten voor diens oppervlakkigheid en gekunstelden

huize van zjn oom en voogd, den kunstschilder J. d. Kruseman,ontving vervolgens

V0<m .

Genetisch , afkomstig van hetGrieksche
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woord ylnesis (wording)) noemt men z00- den, die in 1387 door bisschop Adhentar
danige methode, die bj het onderzoek der Flùrïin een wetboek werden verzameld.Het
voorwerpen inzonderheid het oog gevt'stigd

gelLlkte allengs aan de graven en later aan

houdt op hun ontstaan. Zj wol-dt ttlegepast de hltrtogeu ran s'tzrptye, prinsen uit hun
op het yebied desbeworktuigdenlevtï
nsttoor stamlluis Op den bissehoppeljken stoel van
de Ontwlkkeling te beschouwen van planten

Genève te plaatsen,en vooralbisschop Joltan

en dieren uit zaden en ejeren en hunnege- (1513- 152:),gestetlnd door hertog XarelJ.ff,
leideljke vorming na te gaan.Tegenoverde zocht door geweldige middelen Genève te

genetisehe methode staat de descrt
àtieve (be- onderwerpen aan het oppergezag van Savoye.
se,
hrjvende),welkeeene voorstelinggeeftder Nu ontstond ereenevrjzinnige partj,wellte
voorw erpen zonder Op hun ontstaan te letten. steun zocht bj het Zwitsersche eedgenoot-

Men heel
t eene genetische methode in de ge- schap en a,lzoo die der Eydgnenots genaamd
schiedenis, gevolgd door dengene? die den werd.De strjd tegeu Savoye eischtemarte-

ooxsprong der gebeurtenissen aauwjstt-- en
desgeljks in de meetl
cunde, wallueer men
bjvoorbeeld de ljn beschouwt,als olltstaan
door de voortrolling van een punt, - het
vlak door de voortrolling van eene ljn) en
den bol door de om wenteling van ecllhalven

laars, zooals Berlltelier (1519) en Llvrier
(1524). Eindeljk gelukte het aan de vadel
'landslievendestaatsmanswtjsheidvan Bezanson
A'
zwzfe,
s (1526), ttelt vt
lrbond te sluiten met
Bern en Freiburg,waardoor Genève onderde
hoede kwam van het Eedgt?nootschap, en
toen de stad bedreigd werd door eene bende
Savoûisehe edellieden, snelden genoemde 2

eirkelqm ztlnemiddelljn.
Geneve, een der ltleinste cantons van
Zwitserland, is gelegen in het zuidwesteljke eantons haarte hulp (1530).Bern begunstigde
gedeelte des lands en omgeet
'
t het zuideljk er de Hervorming,dif)er in 1532 door Farel,
.

uiteinde van het meer van Genève tussehen
hetcanton MTaadtland en de Fransche departementen Ain en Haute Savoye. Hct canton
beslaateene oppervlakte van nagenoeg 51/
5 C)

Fromment en anderen gepredikt en den 27sten
Augustus 1535 aangenom en werd. Toen in
1536.de hertog 'taîî zs'tzrpil/: Op nieuw tegen de

stad te veldetrok,bragtBern wederom bjW aadtland (a14 den ztlidogeogr.mjl;zjn bodem isheuvelachtig,wordt stand, veroverde '
door de Rhône en de Arve besproeid? onder- ljken Oever van lletAleor van Genève en gaf
scheidt zitth geenszins dool-vruehtbaarheid, hierdoor aan de magtvall Savoye een gevoe-

maarwordt op eene uitmuntende wjze be- ligcn knak. Calmjp,fziealdaar),diein 1536
bouwd.Het telde op den lsten December1870 toevallig Genève bezoflht en 2 jaar later de

ruim 93000 inwoners, van welke iets meer stad verlaten moest,wel-d er na dezegepraal

dan dehelttdeR.Katholiekegodsdienstbeltjdt, zjnel'aanhangers in 1541 terugqeroepen en
Van het aantalkiezers nagenoeg 15000 - verwierf er een alvermogellden lnvloed.Hj

behoort de meerderhoid t0t d(,Protestanten. stempel
de op den geestderburrersteGenève
Onder deze vormen de Methodisten (in de het merk van regtzilznig pedantlsmus en ptlri-

volkstaalAlouliers)eeneatkonderljkeseete,de teinschen gelûofsjver, maar werkte tevens

DEglise libre'' genaam d. De bevolking houdt mede door de stichting der académie t0ttlit-

zicllbezig met land-, tuin- en wtjnbouw ,en
vooralmethandelen njverheid.Eenbelangrjk
bedrjfvormterdevervaardigingvanzak-uurwerken en byjouterieën.De Jaarljksche inkomstenen uitqaven van hetcanton bedragen
ongeveer11.
'
cmlllioenyulden,--eneriseene
staatsschulè van8 millloen glllden.De hotlld-

breiding der wetenscllap.Op dezewjzever-

stad draagtdenzelfden naam als lletcanton.

gent die in m enlgte derwaarts stroom den,

kreeg de voormalige kotlpstad een merkwaar-

digen invloedop lletmaatsthappeljk leven in

Europa en werd als h0t mprotestantsche
Rom e'' de hoofdzetel van de Fransch-pro-

testantscheKerk.Deheerse.
hzuehtvan Calvj;n
en de begunstiging van Fransehe vlugtelin-

Ten tjde van den oorlog der llelvetiërs verwekten er echter groûte ontevredenheid.
tegen de Rom einen behoorde Genève t0thet Uit de partj der Eydyuenots ontstond ntl
land der Allobrogen, en reeds Caesar be- allengs eene vrjzinnig-nationale - die der
stem de haar t0t wapenplaats. Later vormde zoogenaamde Libertjnen - ,welke echter btl
zj een gedeelte der Romeinsehe Provincia de olllusten van 1555 het onderspit m pest
maxima Sequanorum ,en reeds ten tjde der delven,waarna zj dtlor Calvî
jn en zjneaanBourgondische koningen was zj eene belang- hangers door teregtstelling.en, verbanningen
rtjke stad.Bj de olltbinding van hetBour- enz.vernietigdwert
l.Savoyedeedvoortsbjhergondiseherjlkkwam ztjonderdeheerschappj haling pogingen,om zich van Genèvemeegter
der Oost-Gothen?in 536 onder die der Franken, in de 5de eeuw w erd er een bisschopszetel gevestigd, (lnder de keizers haddon er

te maken, - het laatst in den nacht van
den 12den Decem ber 1602 door de beruchte
esealade, w aarvan tl(? gedachtpnis thans n0g

graven het gezag eersttjdeljk,daarna erfeljk in handen:en tegen het einde der 9de
eeuw werdzj een deelvan hetnieuweBourgondische rjk.Na de 13deeet
lw zgchten de
graven ran p
sf
t
zrtw:t
?rdf!opperheersehappj te

Jaarljksgevierd wordt.
Gedurende den strjd togen Savoyeen nahet
verdrjven van den bisschog was te Genève

een Deluoeratisch-l
*eyutllikell
zsf
lhe regêrings-

vorm ingevoerd.De ultvoerendemagtberustte
verwerven.Tntussehen w isten de burgers van er in handen van 4 Syndici, en de beraadGenève van de twisten tusschen de bisschop- slagende, w etgevende en verkiezende in die
pen en graven gebruik te maken t0t het van 4 raadsheeren,in die van den Raad van

verkrjgen van velerlei voorregten en vrjhe- Vjtbntwintig (den Kleinen Raad ofden eigen-
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ljken Staatsraad,waaruitdeSyndicigekozen keurde,werden tevensde leemtenengebreken
werden),in die van den Raad van Zestig,in der grondwet ter sprakegebragt.Opeen adres
in die van den Raad van Tweehonderd,enin
dievan den Grooten of'AlgemeenenRaad.Deze
laatste, 1000 t0t 1500 leden tellend,omsloot
alle burgers en vormde de volkssotlvereiniteit. Intusschen ontaardde deze staatsregeling

dezer Vergadering aan den Staatsraad,waarin

men eene grondwetsherzieûing verzocht,gaf

datligchaam een ontwjkendantwoordenverw ees het verzoek naar den Raad van Vertegenwool'
digers,terwjldeOppositiedezamen-

nleeren meerin eenefàmilieregéring (oliga1*
- roeping vall een Constituérenden Raad verchie),zoodateindeljk deRaadsheerljke lig- langde. Toen voortsden 22sten November de
chamen zich zelven aanvulden,en de Groote Vertegenwoordigers bjeenkwamen, werden
Raad allengs zeldzamer en in het laatst ill
het geheel niet meer bjeengeroepen werd.
W eldra gold er het onderscheid tusschen
Citoyens (Patriciërs), die aanspraak maakten
op de voordeeligsteambten,enBowrgeoù (P1e-

doorde regéringdedienstpligtigenopgeroepen,
doch slechts weinigen gaven hiepan gehoor.

O0kdezeweinigen voegden zich bjdenvolks0pl00p, die de regéring t0t de gewenschte
zamenroeping eener Censtituante noodzaakte.

bqjers),die eerst laterhetburgerregtverkre- Den Tden Junj 1842werd denieuwe grondgen hadden,terwjlmen deoverigeingezete- w et meteene grootemeerderheidaangenom enj
nen met den naam van Habitants, hunne

doch de helfl der stem geregtigden had geen

kinderen metdennaam van Natften debe- deel genomen aan de stemming.De nieuwe
W oners der nabtlrige dorpen m et dien Van staatsregeling bepaalde het aantal lqden van
Sujets'bestempelde.Dezeongeljkheidgafaan- den Raad van Vertegenwoordigers op 178,
leiding t0t onlusten en t0tbloedige b
singen, van welke om de 2 jaar 1/!moestatlreden.
. ot
zoodatin 1782 eenegewapende tusschenkomst Aan dezen behoorde het inltiatief der wets. De Staatsraad!gekozen voor een
derbeschermendeMogendheden(Bern,Sardinië ontwerpen'
en Frankrjk) plaats had ten behoeve der tjdvan 6jaar,bestond u1t13 leden,terwjl
oligarcbie. De groote Fransche omwenteling de stad eenafzonderljken gemeenteraad verwas echter het keerpunt; de Ontevredenen

kreeg. Het bestuur der Protestantsche Kerk

werd toevertrouwd aan de pcompagnie des
wieryen iilJulj 1794 deregéring omver,ver- pa
steurs'' en aan een Consistorie, dat voor
kondlgden geljkheid voordewet,riepenecne
Nationale Conventie bjeen en deden een eqn derdcuitgeesteljken envoortweederden
Schrikbewind verrjzen.In 1796 behield ecne ult leeken bestond.Daar echter de Behoudsm eer gematigde rigting de overhand, doch

lieden demeerderheid hadden in decantonnale
raadsligchamen en deRadicalenindengemeenvereenigd. De zegepraalder Verbondene M0- teraad, ontstonden er nieuwe botsingen, en
gendheden hergaf echter aan Genève devoor- den 13denFebruarj 1843zelfseen gewapend
malige onafhankeljkheid,en hetvoegde zich OProer. Dien ten gevolge w erd er den 12den
nu als zoste canton bj hetZwitsersche Eed- Januarj 1844 de l'egtspraak door gezworenen

reeds in 1798 werd Genève met Frankrjk

genootschap,terwjl het Congrès teW eenen (jury)injevoerd.
haar gebied met eenige naburige plaatsen in
Toen m 1816 de verbanning derJezuïeten
Frankrjk en Savoye vergrootte. De nietlwe en de ontbinding van den Sonderbund ter
grondwet (1814) vertrouwde de wetgevende sprake kwam ,meenden de Staatsraad en de
m agt t0e aan een Raad van Vertegenw oordi- meerderheid van den Grooten lbad,datzj
gers,zamengesteld uit2;8 leden,van welke eene onzjdigeofalthanseenedralendehouding
lMrljks 30 aftraden. Ieder burker die 25 kondellaannemen.lntusschenprotesteerdeeene
Jaar oud was en 25 gulden in de directe belasting betaalde, was kiezer. Gem elde Raad
benoemde den Staatsraad, uit 4 Syndici en
24 leden bestaande en m et de uitvoerende

volksvergadering,den 5den Octobergehouden,
tegen ditgedrag,enderegéringriepdetroepen

bjeen.Bj het gerucht,datmen daarbj degevangennemingvan eenigeleidersdervolkspartj,

maqtbelast,terwjluitsluitend aan dezenhet onder anderen vanFazy,beoogde,wierpen de
initlatief der wetsontw erpen was toegekend. Radicalen barricaden op ilfde voorstadStGerDaarenboven had een gedeelte zjner leden vais,en deze werden door deregéringstroepen

zitting en stem in de regtbanken.Voortskon beschoten. Dit beschieten zou den volgenden
de Staatsraad uitspraak doen in a'
dministra- dag worden voortgezet, dllch eene volksvertievegeschillen enaanklageren regtertegeljk gadering, in de stad zelve gehouden,noodwezen in het geval, datmen de majesteit zaakte den Staatsraad om afte treden.Daarna
van ditligchaam geschondenachtte.Eindeljk werd den 9den october eene voorloopigeregéerkende de constitutie de vrjheid van druk- ring van 9 leden benoenld, en den 25sten
Pers,maar verleende tevens aan den Raad daaraanvolgende een nieuwe GrooteRaad van
van Vertegenwoordigers het regt, om deze 90 leden gekozen.Deze nu od wierp eene devrjheid tebeperlten.W eldraontstond erwre- mocratische constitutie,welke den 27sten Mei
vel tegen deze grondwet en tegen de wille- 1847 meteene groote meerderheidaangenom ell
azy,in hetVoorloopig Bewind,in de
keur der Behoudende partj.doch eerstden werd.I'
3den Afaart 1841 bragthet verzet eene Staat- Constituante en vervolgens in den Staataraad
kundige Yereeniging tot stand, terwjlInazy gezeten, werd de ziel der nieuwe orde van
(zie aldaar) zich aan hethoofd plaatsteder zaken. D oor hem is het algemeen stem regt
Radicalen.In eene volksverqadering van 18 van den voormaligen Generalen Raad hersteld.
Odober 1841,waar men hetln Aargau geno- Deze kiest de uitvoerende magt,alsmede dpn
men'besluit t0t opheëng der kloosters goed- Staatsraad, die 7 leden telt,en brengt zjne
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stem uit over alle aangelegenheden, welke verworpen.Nunam deSt
aatsrudzjnontslagy
pp den regéringsvorm betrekking hebben.De en vanzjneledenwerdenslechts2 herkozeny
GrooteW etgevendeRaad wordtin 3districten terwjldeRadicalenaaneen5-talgeestverwaà-

benoemd.ln het eene Jaar wordtde Groote tendezegepraalbezorgden.Bjdeverkiezingen

Raad,in hetvolgendeJeStaatsraadgekozen, voor den Grooten Raad in November 1870
en hunne leden beltleeden hunne betrekking

verkregen de Radicalen de meerderheid, -

gedurende 2jaren.T0tdebelangrjkstemaat- bj die voor den Staatsraad in 1871 werden
regelen der nieuwe bestuurders behoort het al hunne Ondidaten gekozen.Durbj dient

sloopen der vestingwerken,het uitleggen der men echter niet te vergeten,dat de Conserstad,het stichten van een NationaalInstituut vatieven en Radicalen zich vereenigden,om

voor weteilschap en kunst,handelen njver- het hoofd te bieden aan eenenieuwepartj,
heid, van eene beurs,van verschillende ban- die der Socialisten of lnternationalen. Deze
ken enz.
hadden zich sederthetJaar 1868 d00rwerkOfschoon de bloei van Genève onder het stakingen op den voorgrond geschoven en

Radicalebestuuraanmerkeljktoenam ,ontstond hunne krachtaanmerkeljk vermeerderd door
er uit de voormalige Behoudende partj,de volksleiders tlit den stand der werkliedenr

ontevredenen en de Socialisten eene oppositie, die u!t hetbuitenland naarGenève waren gedie bj deverkiezingen van 1853 deOverwin- trokken. H et uitbarsten van den oorlog tusning behaalde. Doch reeds in 1855 kwam schenDaitschlandenFrankrjkdeedteGenève

Flzy metzjneaanhangerswederaan hetxoer. een burgerkrjgontstaan,dievandezjdeder
Intusschen vermeerderde de ontevredenheid werklieden doorwerkstaking en van dezjde
over departjdigheid van Fazy,overzjngel- der w erkgevers door het sluiten der werkdeljk beheer,Overzjn verbondmetdeR.Ka- plaatsen werd gevoerd. Gedurende laatstgethgliekenenz.hetaantalzjnertegenstanders, noemden oorlog en vooralbj de aankomst
welkezich in 1861t0tdepartj derIndepen- van het berooide en vlugtende korps van
denten vereenigden.Tjdeljk veroorzaaktede Bowvbaki, openbaarde zich de weldadigheid
annexatievan SavoyedoorFrankrjk,waarbj der bevolking te Geflève op eene trelende
men eene beweging ten gunstederinljving wjze, terwjlalle partjtAvisten op den achvan hetSavooische neutraliteitsgebied inZwit- tergrond werden geschoven totdathet l0t der

serland wilde tevoorsehjn roepen,eenetoe- Commtlne te Parjs beslist was. op nieuw
nadering der partjen. In 1861 mislukte de traden in November 1871 de Socialistentegen
herkiezing van I'
azy,hoewelde ovbrige can- deltadicalenin hetstrtjdperk bj de stembusy
didaten der Radicalen de overwinning behaal- doch zj bleven verreweg in de minderheid.
den.Toeh behielden in 1862 de Independenten
door het vollt Ficellisten genaamd de
overhand bj het l
tiezen van een Raad t0t
herziening der grondw et; maar het Ontwerp
van deze werd door het volk verw orpen.In
den Grooten Raad verkregen deIndependenten
de meerderheid. Toen Challet-Venel, iid van
den Staatsraad,naar den Bondsraad afgevaardigd werd, poogden de Radicalen Fazy in

zj'neplaatstedoenverkiezen,dochzjntegen-

stander Cltenevière behaalde den zlsten Augustus 1864 de overwinning: Het radicale lliesbureau vernietigde daags daarna deze verkiezing op onvoldoende gronden) w eshalve er
w eldra oproerige bewegingen plaats hadden.
De Independenten hielden eene vergadering,
trokken naar hetstadhuisen noodzaakten den
Staatsxaad,om de gehoudene verkiezing afte
kondigen. De Independenten, die met den
afkondiger rondtrokkent werden in de voorstad St.Gervaism etgeweerstshotenontvangen,
zoodat Onderseheidene personen sneuvelden.
Hierop volgde eene tusschenkomstvan w ege
het Eedgenootschap,en 14beschuldigden)van

Nieuwe wetton op de Protestantsche eeredienst, op de regtstreeksche verkiezingen
voor den gemeenteraad en op dekiesbevoegd-

heid zjn er den 26sten April 1874 door de

volksstemm ing aangenomen.
De 8tad Genève, de hoofdplaats van het
canton is hoogst bevallig gelegen aan het

MeerOpde plaats,waardeRhônezjnewateren wegvoort, en telde den lsten Decem ber
1870 eene bevolking van bjna 47000 zielen,
waarbj zich nagenoeg 13000 stemgeregtigde
stadsburgers bevonden. Ongeveer 25000 van
hen beljden de Protestantsehe en 20000 de
R .K atholieke godsdienst.Daarenboven heeft
men in de voorsteden Eaux-vives en Plein-

Palais tezamen bjna 15000 inwoners.Bovenvermelde rivier verdeeltde stad in 3 wjken,
vereenigd door 7 bruggen, waarbj zich de
prachtige Pont dt1 M ont-Blanc bevindt. D e
rjken en aanzienljken wonen er meerendeels
in de hooggelegene Oudstad op den linker-

OeverderRhône,terwjlhandelennjverheid
hoofdzakeljk in dtllagere gedeelten gevestigd
zjn.De voorstad St.Gervaisop den regterwelke 12t0tdepartj der Radicalen en 2t0t oeverderrivierisvooraldeverbljtylaatsder
die der Independentenbehoorden?w erdennaar

werkliedey, en hieraan grenst eene zeer ele-

de jury verwezentdoch allen vrjgesproken. gante wjk,waaraan vele vreemdelingen de

De verkiezingen vonr den Staatsraad op den voorkeur geven.LangshetMeer en langs de
lzden November 1865 liepen rustig af,hoewel Rhône vindt men er praehtige kaden,zooals

daarbjdeIndependenten eenevolkpmeneoverwinning behaalden.Dezepartj bestgnd eveuwe1 uit te ongeltjksoortige bestanddeelen,om
lang haar gezag te kunnen handhaven.'
W el
droeg zj eene wet voor tot wjziging der
kiesdistrid en, doch deze w erd door het volk
VII.

de Grand Qt
lai,de Quaidu Mont-Blanc,en
deQt
lait
lesBergttesmtltgrootschegebouwen,
zooals l
zôtels, magazjnen enz. Rondom de
stad op de plaats der gesloopte vestingw erken verrjzen nieuwetfkaaje wjken.Vooxts

heeft m en er een aantal merkw aardige plei.
30
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nen. De fabrieken van uurwerken en van

bi
jouterieën teGenèvezjnwereldberoemd.De

om
le
, di
o
orlode
g el
ve
rnde
knoncht
zejn,
onafscheideljk aan den
zooveel mogeljk te

ligging derstadbegunstigtdendoorvoerhandel, lenigen, nuttelooze wreedheid te verhoeden,
en bjna alle grooteStaten van Europa,zelfs en de gewonden in bescherming te nemen.
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Daartoevereenigden zichBaden,België,Denehebben er consuls. De inwoners onderschei- marken,Frankrjk,Hessen,Italië,Nederland,
den zich door ontwikkeling en beschaving Pruissen, het Zwitsersche Eedgenootschap en
en door eene levendige belangstelling in alle W iirtemberg.Zjkwamen overeen,datin gestutsaangelegenheden. Men heeft er een aan- valvan 00r10g hetpersoneelderlazarets met
talgenootschappen voorkunstenwetenschap, het daarbj behoorend bestuur, de artsen,
en Calame, Ditfe , Humbert, Hornnng,Zim- degenen,die met het transportvau gewonden
mermann enz. hebben de schilderschool te zjn belast,alsme4edeveldpredikers,hetvoorGenève beroemd gemaakt.Het onderwjs is regt der neutraliteit zouden genieten en der-

er op een '
uitmuntenden voet geregeld. De halveonschendbaar bljven,zoolang zj zich

academi
' e telt er 3 faculteiten,- de genees- uitsluitend t0t hun bedrjf bepaalden en t0t
kundige ontbreekt.Eris eene boekerj met de verpleging van gewonden noodig zouden
ongeveer 50000 deelen, alsm ede metbelang- wezen,terwjldieneutraliteitzich desgeljks
rjke handschriften van Calrùn en van andere z0u uitstrekken t0tde verplegingsplaatsen en
hervoc erB, Voorts e0n muséum V00r na- hare depôts.Degebouwen,hiertoebehoorende,
zouden kenbaar wezen door eene algemeene
tuurljke historie, eene sterrewacht,
een muséum van schilderjen, een conser- vlag, en de peoonen door een band, die
vatorium voor muziek, 2 schouwburgen, door het militair bestuur gestempeld en om
enz. De Fmnsche Hervormden bezitten er den arm gedragen moest worden. Vlag en
7,- de R.Katholieken 2 kerken;00k heeft armband zouden op een wit veld een rood
men er enderscheidene kerken van anderege- kruis voeren, - en naast de vermelde vlag
zindheden.Bezienswaardig zjn er deantieke moest tevens de nationale wapperen.De verSt. Pieterskerk, het Athenaeum-Eynard,het dere regeling dezer zaak NFerd aan de opperRousseau-eiland, de door Deeandolle aange- bevelhebbers der oorlogvoerende legers,naar
legde botanische tuin, het raadhuis,de En- aanwjzing der betrokkene regéring,op den
gelsche tuin met het relièf van den Mont- grondslag der aangenoraene bepalingen overBlanc en het kiesgebouw. Uren in 'tronde gelaten. De geratifceerde stukken der Conis Genève door smaakvolle buitenverbljven ventie van Gcnève Tverden den zosten Junj
om stuwd, en een uur gaans van de stad ligt 1865uitgewisseld,en lalrzjn ook Grieken-

Ferney, het voormalig verbljfvan Voltaire. land, Groot-Brittanle en Ierland, Turkje,
Genève .wordt gegtadig door eene verbazende en oostenrjk tot ditmenschlievend verbond

menigte vreemdelingen bezocht, en is door toegetreden.In den Pruissisch-Duitschen 00rspoorwegen met de overige Zwitsersche can- l0g van 1866 is de Vereeniging van het
Roode Kruis voor de eerste maal handelend
tonsen metFrankrjk verbonden.

Het Meer rc.
zz Genère(Lacus Lemanus) be- in het strjdperk verschenen, en den zosten

hoort grootendeels tot Zw itserland en voor October 1868 werden 15 artikelsaan de be'toverige tot Savoye, ligt bjna400 Ned.el staande toegevoegd, w aardoor de w erking
boven de oppervlakte der zee,strektvan het der Vereeniging zic,h ook uitstrekte t0t den
westen naar het oosten zich uit over eene oorlog ter Zee, waarna het oorspronkeljk
l
engtevan 161/4uren gaans,heeftdegedaante exemplaar van deze toegevoegde bepalingen
van eene halve maan, is tusschen Rolle en in het archiefvan hetZw itserscheEedgenootThonon 3 uren gu ns breed en bezittusschen schap werd nedergelegd. Intusschen is deze
Evian en Ouchy eene diepte van 300 Ned. Conventie gedurende den Fransch-Duitschen

e1. Men heeft er des zomers en bj hoogen oorlog van 1870- 1871 van de zjdeder Franwaterstand eene soortvan ebbe en vloed.Dit schen meermalen geschonden!waartegen van
meer, dat nooit geheel bevriest, bevat veel dezjdevanDuitschlandkrachtlgwerdgeprotesvisch en draagtgroote schepen,die zelfs 5000
tolcentenaars kunnen laden, alsm ede een

teerd.Fransche geneeskundigen droegen ongestempelde armbanden,en het bleek weleens,

groot aantalstoombooten.Hoogst bekoorljk dat zj met de instellingen van het Roode
zjn in hetcantonW aadtland zjneoevers;- Kruis geheelen alonbekend waren.Hetwas
ernstig en somber daarentegen,metderoman- vaak moejeljk te beslissen,wie te regtof
tische rotsen van Meillerie en de reusachtige

ten onregte zich op de bepalingen van de

berggevaartenvan Savoyeopdenachtergrond, Conventie te Genève beriepj- maar zeker

verheft zich de zuideljke oever, dle aan is het,datbjna overalin de FranschevlekFrankrjk toebehoort.DeRhône valtaan het ken en dorpen de witte vlag methet Roode
boveneindeinhetMeer,om bjdestadGenève Kruis gezien w erd,en datvele personen den
haren togt weder voort te zetten. Daaren- armband droegen zonderdaaropregttehebben.
boven vloeit op den regteroever n0g een
Bj hetuitbarsten van laatstvermelden 00r20-ta1stroomplesnaar het Meer,vanwelkede log werden door het Hooftlcomité van het
Vevaise, Forestay en de Venoge de voor- Roode Kruis in Nederland fmnstonds gelden
ingezameld,die van alle zjden in ruime mate
naamstezjn.
D e Conrentie 'pll Genène noemt m en eene toevloeiden, en ambulances m et ervaren perop den 22sten Augustus 1864 te Genève ge- soneel afgezonden naar Parjs, Luxemburg,
slotene overeenkom st, welke ten doelheeft, Diisseldorf, Bonn,Mannheim ,Trier en Su r-

GENAVE-GENGI8.KHAN.

462

briicken.Despoorwegdirediënbejverdenzich, zinnen,maar de oorlogstalenten van den zoon
om aan personen en goederen,daartoe behoo- werden door zjn leermeester lïarakhar Z00
rende, kosteloos vervoer t0e te staan,en de goed ontwikkeld, dat hj na het overljden
roem derNederlandscheweldadigheid,degeljk- Van Yesoekaidezen op l3-jarigen leeljd k0n
heid en netheid werd 0ok bj diegelegenheid opvolgen.Verzettegenzjn gezag onderdrukte
gehandhaafd.Zie voorts onder Roode A-rid. hjmetbloediggeweld,endevoorspoedschonk
Genevais, een landschap, thans behoo- hem gedurig grooter heerschappj. Niettemin
rende t0t het Fransche departement Haute onderwierp hj zich aan den Opper-khan der
Savoye, ligt ten zuiden van het Zwitsersche Karaftische Mongolen,die hem zjnedochter
canton Genèveen teltop 29% L geogr.mjl ten huweljk gaf.Hierdopr werd hj in een
ruim 100000 inwoners. Het w ordt besproeid 00rl0g gewikkeld,waarin hj deoverwinning
door eenige zjrivieren van de Rhône en is, behaalde,en toen voortszjn sce onvadergehoewel bergachtig, een van de schoonste en sneuveld was en hj den Khan derNaimanrjkste gedeelten van Savoye.In hetmidden Tartaren verslagen had,verkreeg hj het0pvan Genevais, waar het niet aan steenkolen
en minerale bronnen ontbreekt, ligt hetmeer
Van Annecy. Het klimaat is 0r vochtig en
glmr9 en derhalve niet zeer gezond.I)e veeteelt is er van m eer belang dan de landbouw .- Yoorheen was het een zelfstandig
graafschap, hetwelk in 1401 door kôop werd
toegevoegd aan hethertogdom Savoye,waarvan het eene provincie nitm aakte,totdathet

perbewind over een grootgedeelte van M0ngplië, benevens de hoofdstad K8.
ra-K0m1m.

genaamd, een fraai bergmeerin hetllool*den
van Palaestina en in een der schoonste gewesten van Klein-Azië, 200 Ned. el boven
de oppervlakte der Middellandsche Zee, is
van het noorden naar hd zuiden ongeveer 6
uur gaans lang en heeft eene breedte van 3
uur gaans H et bevat zoet,helder water en
is ruim schoots voorzien van visch.DeJordaan
stroomt er doorheent en aan den oever ver-

derverandering te brengen in degodsdienstige
gebruiken der Tartaren en verzamelde bekwame mannen om zich heen. W eldra ver-

oeverterrassen zorgvuldig bebouw d; tusschen

700000 man naar Toerkestan en breidde,na

Nu trok hj naar zjn geboorteland,Wm'
lrin
1204 eene vergadering van afgevaardigden uit
alle hem onderworpene horden hem tot KhaKhan Of'vorstder vorsten uitriep.Eene soort

van profeet voorspelde hem bj die gelegen-

h
eid,dathj opgerheerdergeheeleMrdezou
worden, en gaf hem den naam van Genyo-,
in 1860 doorFrankrjk werdgeannexeerd.
eigenljk Dqjengis-laan. Hj leqde zich nu
Genesareth (Het Meer), 00k wel het met jver t0e op krjgs- en rejeringszaken,
Meev 1,cw Tiberias of het Meer van Galilaea schreefde beljdenis voor van eén G0dzonsloeg hj de Oeigoeren en werd daardoor
meester van bjna geheel Tartarje.Daarna
keerdehj dewapenstegenChina,overschreed
in 1209 den grooten m uur en veroverde na

een oorlog van 6Jaar de hoofdstad Yen-king,
later Pe-king.Toen vervàlgens de Sultan van
rjzen bevallige rotswanden en heuvels. In het tegenwoordige Khiwa zjnegezantenhad
den aanvang onzer jaartelling waren er de doen ombrengen,trok hj meteen legervan

walnotenboomen,palm-envjgeboomenenOljf- vele bloedige veldslagen en belégeringen,
boomen,tusschen ooft- en wjngaarden ver- waarbj meer dan 200000 menschen omkwahieven er zich welvarende steden en dorpen. m en en de kostbare boekerp
-- Van Bokhara
Thans echter is dat oord geheel en alver- vernield werd,en na 7jaar van moord,plunanderd: de oosteljke oever is eene woestjn, dering en brandsti
chting,zjneheerschappjuit
door roofgierige Bedouïenen bewoond,en de tot aan de D niepr, waar ook de Rassen den
westeljke eene nagenoeg onbewoonde streek, 3lsten M ei 1223 eene gew eldige nederlae
waartalrjkebouwvallenvanvoormaligegroot- leden. Zjn bloedig voornemen, om in het
heid getuigen.

overwonnen gedeelte van Chinaalle w eerlooze

Genezing (reconvalescentia) is hetlaatste inwoners te laten verm oorden,ten einde weitjdperk der ziekte of eigenljk de overgang den te verkrjgen voorzjne Tartaarschen0van deze tot den gezonden toestand.De duur maden,werd ternaauwernood dooreen zjner
der genezing is vooral na hevige koortsen viziersverjdeld.Opzestigjarigenleeftjdvoerde
w eleens veellanger dan die derziektezelve. hj nog oorlog tegen den Koning van TanEvenals bj deze, zo0 zjn Ook bj degene- goet, trok in den winter door de woestjn
zing de verschjnselen zeer verschillend. De van Gobi heen in het land des vjands en
toestandvan den ljderbljftvoortsgcdurende versloeg het legervan dezen,dat800000 man
dat tjdperk altjd min of meer gevaarljk, telde, op het digtgevrozen meer Kokonor.
zoodat de herstellende n0g steeds de v00r- Hierechtervoeldehj zjn eindenaderen.Hj
schriften van een ervaren arts met de m eeste riep zjne4 echte zonen t0tzich,verdeelde
naauwgezethcid dient in acht tc nemen4 onder hen het rjk,bokleodde &n hunner,

immers een'vergrtjp tejen hetdiëetkan hem

doen instorten of ook andere ongesteldheden
veroorzaken.
G engis-khan.Onderdezeneeretitel,wt
alke
Xgrootopperhoofd''beteekent,isdevermaarde.
M ongoolsehe veroveraar Temoedjl.
in bekend,

Oktai genaamdj met het opperbewind, en
overleed den 24sten Augustns 1227. Men ig

van meaning,dat zjlle oorlogen aan 6 millioen menschen lletleven hebben gekostjter-

wjldaarbjOnselzatbarehandschriftenenkunstgewrothten vernield zjn.Hj werd begraven
die den QGsten Januarj 1155 geboren werd. ondereen bool
z1in denabjheidvanTangoet.
Zjn vadex Yenoekaï was aanvoerder eener Een granietsteen,bjde bouwvallen van Na>
kleine Mongolenhorde van 30 of 40 huisge- ts
linck gevonden,draagteen Monkoolscb om
30*
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schrift, hetwelk door ScH i#/ te Petersburg

ontcjferd werd;het duidtaan,dathj dicn
heeftoygerigt t0t een gedenkteeken van de
veroverlngvanhetkoningrjkPartagolin1220.
G enle,afkomstigvanhetLatjnschewoord
geni'
tts(geesteljk wezen),iseenwoord,waar-

slangen, die vruchten verslinden. De latere
kunst gaf aan géniën den vorm van gevleugelde knapen.Het geloofaan zulke géniën is
van Etruscischen, niet van Griekschen 00rsprong.Zie 00k onder Daemon.

Genipa L.is de naam van een plantenge-

mede men hetscheppend vermogen aanduidt, slacht uit defamilie derRubiaceën;hetonderwaardoor demensch in stu tis,om ietsnieuws scheidt zich door een onverdeelden kelk,eene
voort te brengen ofhet bestande aanmerke- bloemkroon,welke nietlangerisdan dekelkljk teverbeteren.Men meendevoorheen,dat buis, met een grooten, s-lobbigen mnd.een
zulke personen dooreen inhenwonendengeest knodsvormigen stamper en eene 4-hokkigebes
werden bestuurd en verlicht.Hetgenie oqen- metinvruchtmoesgelegen zaad.Hetomvatbopbaart zich daardoor, dat hetnietalleen lets men,dieinOost-lndiëenZtlid-Amerikagroejen,
ongewoons, maar tevens iets voortreleljks m et lange,tegenovergestelde bladeren,alleentotstand brengt,en zichhierbjdooroorspron- staande, eerst witte en daarna gele bloemen,
keljkheidkenmerkt.Juistdoorvindingrjkheid en eetbare vruchten m eteen vruchtsap,heten oorspronkeljkheid verhefl het genie zich welk eene zwarte kleurstof bevat. T0t de
boven het talent. Men onderscheidt verschil- soorten behoort G.@merieana L. (Gardenia

azilil
ende soorten van yenie,zooals eenmilitair Genipa ,9*.),een W est-lndttisechoenzeenr bBr
genie, een wiskundlg genie, een dichtgenie, aansche boom van de grotp
eukene
en werktuigkundiy genie enz.,terwjlmen boomen,'met eene grjze schors,zachthout
den naam van unlverseel genie toekent aan
dengene, die in alle vakken van kunst en
wetenschap uitmunt.Datzulk een persoon in

ennaaranjelierenriekendebloemen.Devruchten zjn zo0 grootalsoranje-appelsenhebben

eene taaje, grjze schil, en saypig:geelen

onze dagen t0t deonmogeljkheden behoort, eetbaarvleesch,dataangenaam rlekten tegyn
za1 ieder ligt inzien.Zelfs lèert de ervaring, buikloop enz.gebruikt wordt.Voorts bereldt
dat groote ktlnstenaars zelden iets degeljks men uit het sap een verkwikkenden drank.

geleverd hebben op wetenschapyeljk gebied. Gen'
èa-rïtizl.Riel
t.,eenboom,dieteCayenne
O0k in een enkelvak iseen genle eenegroote en in Suri
nametehuisbehtport,draaqtronde,
zeldzaamheid.
wollige vruchten, welke eetbaar zjn en in
Onder genie verstaat men 0ok het korps smaak veelovereenkom sthebben m etmispels.
Glgeliellr:jhetwelk deeluitmaaktvallhetleger
G enista ,zie Brem.
en zich bezig houdt met het bouwen van
G enitivus, zie Naammal.
schansen en vestingep,methetontwerpenvan
G enlis (StéphanieFélicitêDucrestdeSaint-

batterjen!hetleggenvanbruggen,hetmaken Aubin,markiezin deSillery,gravin de),eene
ofvernietlgen van gemeensçhapsmiddelen,van begaafde Fransche schrjfster,werd geboren
verdedigings- en belegeringswerken,het aan- te Champcéri bj Autun in Bourgogne den
leggen van mjnen enz.Datkorpsbestaatbj 25stenJanuarj 1746.Ztjbehoordet0teenzeer
ons leger uit den staf van de genie, die ge- aanzienltjk, maar verarmd geslacht, en was
deelteljk bjhetdepartementvanOorlogwerk- reedsop jeugdigen leet
ljd wegenshareschoonzaam en gedeelteljk in de verschillende ves- heid, hare beschaviny en haar uitmuntend
har
ps
pel
z
eer
gezo
cht
ln de voornaam stekrintingen geplaatstis,en uithetbatal
lonmineurs
en sappeurs, hetw elk in het uitvoeren van gen te Parjs. Graaf BrIbslaa't de Gezzll ,die
bovenverm elde verrigtingen geoefend wordt. toevallig een door haatgeschreven brieflas,
werd door den fraajen stjlzoo bekoord,dat
Zie yoortsonder Vestinybon'
tv.
G eniën yenii, het meervoud van genk'
as hj haax,zonderhaargezien te hebben,zjne
of geeden waren volgens de oud-Romeinsche hand aanbood en metde lG-jarigeinhethuwevoorstelling bescherm - of gelei-geesten, die ljk trad.Als de nicht van mevrouw #eM onal het geschapene van zjn ontstaan totaan te.%son, die in 'tgeheim gehuwd w as metden
zpne vernietiging vergezelden. M en onder- hertog van OrMtxzdd, verkreeg zj toegang tot
stelde, dat er niet alleen zulke bescherm- hethertogeljk H0f,endebertog vanCâlrfrd.
s
geesten waren van menschen,maar o0k van (l
ater Philèpe2#JDfJ)waszöômethaarinyealle andere levende en levenlooze dingen, nomen,dathjhaarmetdeopvoedingzjnerklnbepaaldeljk van plaatsen.Men beschouwde deren belastte.om tebewjzen,datzjberekend
hen als dienaren en alzoo eenigzins als ver- was voor deze taak, schreef zj voor hare
tegenwoordigers der godheid,zoodat hungod- kweekelingen onder anderen het y'
rhéâtre à,
deljke hulde en oFeranden gebragt werden. l'usagedesjeunespersonnes0tlTheâtred'éduJa,Jwyifdr-zelfwerd gehoudenvoordengenius cation (1779- 1780, 4 dlnl'', - rAdèle et
4er mannen en Jnno voor dien der vrouwen. Thêodore ou l
ettres sur l'lducation (1782,3
Ieder ingezeten had zjneigengenius,endaar- dlnl'' - en pluesveilléesdu chateau oucours
enboven bestond er een voorhetgeheelevolk; demorale,à l'usagedesenfants(1784!3d1n)'',
ter eere van dezenw asteRomeeenstandbeeld alsmedeeen pGebedenboek''.Bj hetultbarsten
in de nabjheid van het Forum opgerigt.De
Romeinschekunststelde den genius eensm enschen voor in eenetoga,meteenomslujerdgelaat,m et den hoorndesovervloedseneenkelk
in de handen,terwjlde beschermgeesten van

der Omwenteling Ferd zj,alsverbonden aan

het huis van OrlJloz.: eene vrouw van staatkundige beteekenis.M en lzeeft haar gedrag in

die daqengestreng berispt!en hetisdan ook
h
g
eenszlnsin overeenstemmmg te brenqen met
bepaalde plaatsen de gedaante hadden van areoverigebeginselen.Zjwoondeeenlgentjd
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dezittingen btjvan declubderJacobjnen en
onderhield eenevriendschappeljke betrekking
metPlthion,dien zj in 1791terbevordering
harer veiligheid naar Engeland vergezelde.
D00rden hertogran OrIJJ/
Z?.
:(burger Ev
qalitll
teruggeroepen, kwam zj in September1792
weder te Parjs,doch daarzj 0I!nieuw bezorgd wasvoorhareveiligheid,glng zj naar
Doornik,om er tegenwoordigte zjn bj het
huweltjk vanhareaangenomenedochterPamela
(naar men meent een kind van haaren van
den hertog ran Orllansjmetlord M tzyerald.
Hier leerde zj Dwmouriez kennen?bj wiens
legerzich dejongeprinsen'
oan(:-/e
'ansbevonden, en volgde hem naar St.Amand. Daar
zj echterhetplan van dien generaal,om op
te rukken naar Parjs en de Republiek te
vernietigen,nietgoedkeurde,gingzjin April
1793 naar Zwitserland en toeftleeenigen tjd
in een kloosterteBremgartenbj Zi
iric.
h.Toen
echter grinses Adelaide rlzl Orllans, welke
t0topdlen tjdbjhaarwasgeweest,zichnaar
hare tante,de prinses ran Otlp/i,te Freiburg
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(éeïnistos (Pleth0) ep voorzag verschillende

geschriften van Aristotelesvan aanteekeningen.

Zjne hgmiliën,hymnen,wjsgeerigeen godgeleerde verhandelingen zjn in 1844 door
Gasz uitgegeven.
Georg G:pz2J#1,
s, den hervormer van het

ûnderwjs in Griekenland.Htjwerd geboren

i
n 1786 te Zagori in Epirus, ontving zjne
opleiding te Boekarest,studeerdeteLelpzigin
de letteren en wjsbegeerte,en werd in 1804
leeraar teBoekarest,voorts in 1817 teOdessa.
In 1821nam hj deelaan den opstand onder
Aleœander Fzàlczzzïi en begaf zich na den

onrelukkigen afloop daarvan wederom naar
Dultschland, waar hj zjne studiën voortzette. Vervolgens nam hj deel aan den
Griekschen vrjheidsoorlog en kwam aan het

hoofd van eene doorhem yestichte centraalschool, later het gymnaslum . te Athene,
alsmedevan hetseminarium voorgeesteljken
aldaar. Hj overleed den 25sten November
1854.Hj leverde onderseheidene vertalingen
uit het Italiaansch en Dllitsch en schreef

begaf, verliet 0ok de gravin de G:IJï.
:met onder anderen eene pEncyclopaedie voor het
hare pleegdochter Henriette A rcey in 1.
793 onderwjs der jeugd'',alsmede eene potld-

eksehe spraakkunst(1832)::,van welkena
Zwitserland en spoedde zich naar Altona, Gri
waar laatstgenoem de m et een koopman uit zjn dood door Papasliotin (1857) eene verHamburg in het huweljk trad.In die dagen meerderde uitgave is bezorgd.
schreef zi
Gennep (Arnoldusvan),eenNederlandsch
j den roman: rlues chevaliers du
cygne, ou la cour de Charlemagne,conte staatsman, geboren te Rotterdam den 4den

hlstorique et moral (1795 en 1805,3 dlnl'', Januarj 1766,studeerde te Leiden en vesalsmede een ppréeis de ma condtlite pêndant tigde zich alsadvocaatin zjne geboortestad.
la révoltltion (1796)'.Toen Bollaparteconsul Koning Lodelvi
jk benoemde hem t0tdrostvan
werd,keerdo zj tertlg naarParjsen Ontving Maasland,daarna t0t lid van den Staatsraad,
een jaargeld van 6000 francs benevensvrje en in 1808washj voorzitterdercommissie,
woningthoewel hj zich voor '
toverigeniet belast met hetgeschikt maken van den Code
om haarbekretlnde.Nadientjdvertoefdezjin Napoleon voor 0ns Vaderland.Hj zag zich
dehoofdstadvanFrankrjk,waarzjeenereeks benoemd t0tridderderUnieenvoortsgeroepen
van geschriften in het liehtzond, van welke t0tde taak Om een W etboek van K oophandel
onderscheidene in het Nederlandseh vertaald te ontwerpen. Na de inljving des lands in
zjn,en den 3lsten December1830 overleed. Franltrjk behoorde htjt0tdecommissievan
Diegeschriftenjineen 90-taldeelenverschenen, staatslieden, welke zich naar Parjs nloest
bevatten hoofdzakeljk tafereelen uithetmaat- begeven,en na de herstelling onzer onafhanschappeljk leven, vooraluit dat der hoogere keljkheid was h!j aehtervolgenslid van den
standen. Haar roman rMademoiselle de Cler- Raad van State,vice-president van het Synmont (1802)'' wordt voor haar beste werk dicaat, tot 2..maal t0e waarnem end m inister
gehouden.Hare robservations critiqt
lesyour van Financiën,1id van de Eerste Kamer tler
servir à l'histoire littéraire dtl 19me slècle Staten-Genoraal en voorzitter van deze,ter-

(1811)'7,- haar rDictionnaire critiqt
le etrai- wjl ht
j bevorderd werd tot minister van
sûnné des étiquettes de la cour,des usages

Staat en versierd m et de ridderordet later

du monde etc.(1818,2 dlnl''en hare pDiners met het grootkruis van den Nederlandschen
dt
1 baron d'Holbach (1822)::, waarin zj ge- Leeuw.Hj overleed te 'sHage den 5den Julj
achte Fransche schrjvers aanrandde, haalden 1846.
haar seherpe tereytwjzinjen op den hals. Genoels (Abraham), Gn Nederlandsc.h
Hare zeer uitvoenge pAlemoires (1828, 10 landschapschilder en graveur)geboren teAntbnde zich onder
werpen in 1638 of 1640,Oet
dlnl''bevattrn veelbelangrjks.
G ennadlus. onder dezen naam vermel- de leiding van Baekereel gedurende4jaarin
het portretschilderen en legde zich vervolgens
den wj:
Gennadi'
lts,eigenljk Georg s'
cApltvï'
ll,
s,.een t0e op hetlandschap.Nadathj bj Firelans
geleerd Grieksch patl'
iare'
h ,geboren te C0n- te 'sHertogenbosch onderwjshad Ontvangen
stantinopel omstreeks hetJaar1400.Hj was in de meetkunde en hetperspectief,ging hj
in 1439 afgevaardigde naar het Concilie van naarParjs,waarhjbekendwerdInetFrank
Florence,bleefte Constantinopel,nadatdeze
stad door de Ttlrken w as ingenomen en

0n

M illet en w eldra e0n goeden naam Vel'-

wierf.De SJr:maaktegebruik van zjnehulp
werd er patriarch.In 1458 legde hj zjne bj het vervaardigen van tapjten voor den
betrekking nt?der en overleed in een klooster minister Ixmrois, en Lebrmtwas met zgne
in 1464.Als een jverig aanhanger van Aris- ltunstvoortbrengselen zöö ingenomen,dat hj
/oFtelesvervplgde hj den Platonischen wjsgeer hem het voorstel deed om voor de fabriek

4r0
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der gobelins te werken,terwjlGenoelskort zjne oppositie tegen het nainisteriez/olkqnae
daarna t0t lid der Acédemie benoemd werd. sjue betrekking als requestmeester.ln 1830
Daarna schilderde kj de achtergronden voor begon hj alslegitimiststrjd tevoeren tegen
de pveldslagen van Alexander''door Lebrun. deJulj-regéringenbetoondehierbjzulk eene
W eldra keerde hj in zjn vaderland terugy volharding, dat de pGazette de France''t0t

doch ondernam nietlang daarna een togtnaar

aan 1848 in niet minder dan 63 drukpers-

Rome,waar hj door zjne bedrevenheid in
de meetkunde den naam van Aeehimedes verWierf. Hp-- bleef er 8 Jaren en verzamelde
schetsen van Italiaansche landschappen en
zgebouwe
n,waarnahjwederom Parjsbezocht
en aan den minister Qolberten zjn vriend
Lebrnn eenige teekeningen ten geschenke gaf.
In 1682 vestigde hj zich wederteAntwer.,
pen,waarhjvervolgensinhoogenouderdom
is overleden. Hj was een jverig opmerker
der natuur en wist d00r zjne ongemeene
'
technische vaardigheid aan zjn werk eene
.ho
oge volkomenheid te geven. Zjn coloriet
iswaarenkrachtig en zjnecompositiegeestig.Zjne etsen zjn voorts breed en schetsachtig behandeld en naarzjneeigene teeke-

procèssen gewikkeld werd. Zjne staatkundige beginselen vormden een zonderling mengelmoesj daar hj a1s een voorvechter der

ningen gegraveerd.

Bonrbons de theorieën van hetanden régime
in overeenstemm ing w ilde brengen m et die

der Revolutie.In 1834 ontving hj depriesterwjding en predikte teParjsmetqrooten
bjval.Daar echter de aartsbisschop nletyedoogde,dathet priesterambten debetrekklng
van hoofdredacteurvan depGazettedeFrance''

in één persoon vereenigd zouden bljven,
werden hem in 1839 de kanselen de biechtstoelontzegd.Toen voortsin 1841depGazette
de France'' te Rome verboden werd, gaf
Gen- de het democratische blad rLa Nation''
in het licht, hetwelk echter na weinige

maanden verdween.In 1844 werd hj door

Genootschsp ,zie.
Geleerdeqenootsol
tappen Toulouse naar de Kamer van Afgevaardigden
en Veveeniginy.
gezonden,waarhjindestormachtigezitting
Genot is hetaangenaam gevoel,hetwelk van 24 Febrt
larj 1848 vrt
lchteloosaandronj
door de bevrediging eener behoefte of door op de handhaving van het beginsel der Legleene streeling der zinnen ontstaat.H etkan timiteit. Na de omwenteling verliet hj de
.

van zinneljken en van geesteljken aard zjn.
T0t de zinneljke genietingen behooren die,
welke men smaakt bj het bevredigen van
honger en dorst, bj het streelen van den
smaak,bj hetverpoozen de<spieren na vermoejenis, enz. Deze soort van genot verdwjnt,zoodra aan de behoefte voldaan is,
terwjl eene overmatige bevrediging daarvan
walging en afkeer baart. Geesteljk genot
smaakt de mensch bj hetaanschotlwen van

het schoone in de natuur en in de kunst,door bet opsporen, vinden on beseFen der
waarheid, en door het betraehten Van het
goede. Er wordt o0k wel gesproken van

genotzuat, doch het hierbj bedoelde genot
behoort tot de eerst-verm elde afdeeling.
G enoude (AntoineEugènede),eenFransch
dagbladschrjver,geboren in 1792 te Montélimart in de Dauphiné, studeerde te Parjs
in de godgeleerdheid en werd in 1811 leeraar
aan een gymnasium aldaar. Gedurende de

Honderddagentradhjin dienstvan Lodewî
jk
X VIII en werd adjudant van den prinsde
To
lkz
dlc,diehem bjherhalingmetgeheime
zendlngen belastte.NadeRestauratiewjdde
hj zich op nieuw aan de studie en trad in
1817 op als dagbladschrjver.Eerst washj
werkzaam voorden rconservatetlr''en andere
regéringsgezinde bladen; daarna stichtte hj
in 1820 den rDefenseur'',kocht in 1821 het
tjdsehriftptz'
Etoile'en werd in 1822wegens
zjn jver voor hetkoningschap en deKerk
in den adelstand opgenomen en t0tretuestmeesterbenoemd,waarnahj dengeesteljken

staatkundigeloojbaan,en overleed teHyères
den liden Apml 1849. Behalve een groot
aantalvlugschriftenjleverde hj eenevertaling

van den Bjbelenvan ?
,DeimitationeChristi''
van Tltomas # Kemps; voorts schreef hj:
XLa raison du christianisme (3de uitgave,
1841, 12 d1n)'', - rlzes Pères de l'
eglise
des trois premiers siècles (1837)'',- plueçons
etmodèlesdelitteraturesaerée(1837,nieuwe
uitgave 1845)7', - pLa Tie de Jést
ls-christ
etdesapôtres(1836.nieuweuitgave1846)''
,rHistoire d'une âme (1844)
,*', en rHistoire
de France (1844- 1847, 16 dln)''. Eindeljk
bezorgde htj uitgaven van de werken van
M alebranehe (1837),- Fênllon (1842),- en
Bossnet(1845.
Genoveva (De heilige).Onderdezennaam
vermelden wj:
Genoneva, geboren in 424 te Nanterre bj
Parjs. Zj legde op aandrang van den bisschop van St. Germain d'Auxerre de beloite

afvan eeuwige kuischheid,en toen bj den

invalvan Attila angsten schrik zich meester

maakten van de bevolking van Parjs,verkondigdezj eenevolkomeneveiligheid,indien
slechtsjverig gebeden werd.Attila trok van
Champagne naarOrléans,en van hier,zonder
Parjsteverontrusten,naar Champagneterug,
waarhj in 451 bj Chalonseene geweldige
nederlaag leed. Hierdoor verkreeg Genorera
den roep van heiligheid,die nog veelgrooter

werd,toen zj in een tjd van hongersnood
van stad t0t stad langs de Seine voer en 12

schepen met graan medebragt,datzj onder

behoeftigen verdeelde zonder er eenig geld
voor te vragen. In 460 stichtte zp boven de
lbs en E lennaam aan zjn tjdschrift rL'
Etoile''.Onder graven van den heiligen Dionysi'
v eene kerk,en dit gafaanleiding,dat
het ministérie Villèle was hj censor en be- JFzedzf,
8tand verliet. Toen in 1827 de rGazette de
Franee'' ophield te bestaan, gàf h!j dien

toonde zich zeer gestreng jegensvrjzinnige Koning DagobertI erdeabtdj van St.Denis
geschriften en dagbladen,maarverloorwegens deed verrjzen.Zj overleed in 512 en de 3de

GENOVEVA- GENRE-SCHILDERKUNSI'.

Januarj wordtdoor de R.Katholieke Kerk gloed enz.Een vertrek in eeneboerenwoning,
a1s haar sterfdag gevierd.om haar gebeente m eeneherberg enz.,waarietsvoorbjgaands
te bewaren, bouwde Chlodwi
y eene kapèl, geschiedt,zooalshetopsteken van eene pjp,
die naar haar genoemd, maar in 1801 afge- een twist enz.,zietdaar een onderwerp voor
broken werd.
den genre-schilder.Het behoeft daarbj niet
Genovera, hertogin van Brabant,gemalin

van den pfalzgraafRiefried.Zj leefde in de
dagen van KarelMartel,omstreekshetJaar
750.Toen men haar,op grond derlgsterljke
Mntjgingen van haren huisholleester Golo,

aan poëzj, noch aan leerinr te ontbreken.
Hj kiest voor zjne composltie dichterljke
tafbreelen, hj toovertmetzjn penseelde

eigenaardigheden van land en luchtstreek,de
zeden engewoontenvooronzeoogen,en brengt
van echtbreuk beschuldigde, gedurende de alzoo hulde aan denatulzr en aandewM rheid.
afwezigheid van haren gemaal,werd zj ter Het genre is schier zoo 0ud a1s de kunst:
dood veroordeeld; doch de knecht, die lnet wj vinden genrestukken op de muren van
de uitvoering van dat vonnis belast was, Herculanum enPompeji.Laterwerdhetdoor
liet haar ontsnappen.Nu woonde zj 6jaar de Christeljke kl
lnstop den achtergrond gein de Ardennen in eene grot,waarzj zich houden,om zich weder te verheFen onderde
m et kruiden voedde en van eene ree het leiding van den beroemden Jozm '
pc,l Eyek,
noodige ontving voor haren zoon,totdathaar die zjne krachten beproefde aan tafereelen

qemaal,inmiddelsvan hare onschuld onder- uithetdageljksch leven.DerBadkamer''van
rlgt,haarop deJagtwedervondenteruybragt dezen meester,thans in hetmusôum te Stuttnaar hetkasteel.Hare geschiedenis is ln een gart,i
s een echtgenrestuk.Qwinti;n x
vef.
:yd
volksroman behandeld, en later in een aan- en Imeas '
pczl Leyden volgden het door hem
trekkeljk gewaad gestoken door Tieek en ingeslagenspoor.In Duitschlandberogenzich
Maler Mûllerjterwjl Raupaeltdaaraan de Holbdn (de Jonqere)en Bwrgkma%r, alsook
stofontleend heeft voor een drama.
D'îirer in die rlgting. In de tweede helft

Genre-sehilderkunst. De Franschen, der 16de eeuw waren de lreugltel'n uitstevan wie het woord yenre(geslachtofsoort) kende genreschilders.Eene eigenaardigeplaats

afkomstig is,gaven oorspronkeljk diennaam

op ditgebied belkleedt Rembrandt, daar hj

alzoo een genre Mdftvïgle,genre tf.
lfpaysaqe
enz. Allengs heeft het echter de beteekenls
verkregen van eene schilderj met menscheljke fguren,welke niett0t hethistorische
genre behoort,- vooralvan ztllke,waaropde
fguren veelkleinerzjn dan levensgroot,
voortsvandierenstukken,stadsgezigten,bloemenstukken en zoogenaamde stlllevens,nam eljk tafereelen m et levenlooze voorwerpen.In

neelen uit het dageljksch leven herschiep,

hetlevenbinni
en zekereqrenzen,- comische
voorstellingen van verschlllenden aardy- en
vooraltooneelenuithetdageltlkyehleven.Voortrefeljk zjninzonderheiddegenre-schilderjen

1685) en diens broeder Izaök,Darid Fdzerd
de Jongere (1610- 1690), - voorts Gaes-

aan e1k vak van schilderkunst en hadden

voorvallen uit het Oude Testament in t00waarna o0k door ran den .& clw fen M aes

meer dan een voortreFeljk genrestuk geleverd werd. Daarna begon in Nederland een

tjdperk, waarin eene roemrjke reeks van

genreschilders aan deze kunst eene volko-

menheid gaven, die wtj vruchteloos elders
zoeken. Men kan die kunstenaars verdeelen
in 2 klassen, nameljk in hen,die zich t0t

Dtlitschland geetl men den lAaam Vall genre- koddige tafereelen bepaalden,en t0thentdie
stuk aanzoodanigeschilderjen,waaroptypen rustigetoestandenschetsten tlitdenwelvarenden
zjn voorgesteld en qeenebenoemdepersonen, middelstand.T0tde eersten,die vooralhunne
zooalsmen op de hlstoriestukken aantreft.
onderwerpen zochten in herbergen, op markT0t hetgenre behooren,volgensde Neder- tenjbruilotten enz.,behoorenAdriaanWroçfz
lner
landsche opvatting:Ernstigevoorstellipgenuit (1608- 1640)t .
a
d.
dz'
ltxzz nan O.
:/c& (1610-

beek, Bega, Molenaar,van der Poel,Kalf,

en vooral de humoristische, schier onvergeder oude H ollandsche school.
ljkeljke Jan S'
J-S,- totde tweeden Gerard
De genre-schilder m oet,evenalsde historie- .Dozr, Gerard TerburgjM etz'
tt,Frans '
pls M ie,
r
l
,
Cas
par
F'
e/t
scle'
r, ran sl1.gell'
schilder, de natuur en het menscheljk leven
?4#f) va'n
in hunne uitgebreide beteekenis weten op te Rchalken, Tol, J@n en N ikolaas Verkoll'e,
vatten;beidenmoeten de 2hootibestanddeelen ran der Neer,Pieter deA '
oo-gFzeenz.Eigenijk

van alle ware kunst (den aard van het in- kunnen wj ernog eene derdeklasse bjvoew endig leven en de openbaring daarvan in gen,nameljkdievan hen,welkebjvoorkeur
de werkeljkheid)tot een harmonisch geheel krjgstafereelen,zooals legerplaatsen,wachtverwerken.Terwjl echter dehistoriesehilder huizen,pltlnderingen,gevechten enz-,schilderhet groote en algemeene beoogt,bepaaltzich

den, zooals Phâlip W ouwerman,J@n le Dçfc,

degenreschildert0thetbl
jzondere.De genreschilderhoudtdan ook bj voorkeureenpunt
destjdsvast,waarop zich de een ofandere
toestand in eeneschilderachtijegedaantevertoont.Dat oogenblikkeljke lsvoorhem het
middelpuntdergeheelecompositieenhjzoekt
het totin de kleinste bjzonderheden terug te
geven.ln hetlandschapisditoogenblikkeljke
geleqen ineenverrassendentoestand vanlucht

Jan '
pczl Hnelttenbary enz., terwjlerten

slotte o()k n0g waren,die zich bezig hielden
met het schilderen van bambocciades ot'vro-

ljketafereelen uithetItaliaanschevolksleven.
Ook in onzen tjd wordthetgenre door vele
Nederlandsche schilders met gelukkig gevolg
beoefend.

ln Frankrjk behooren Le Xiz
z (15831648), Jacqnes Callot (1592- 1635),Jaeqnes
en htht, vau onweerswolken,storm ,zonne- Cof
zrdoi:? bjgenaamd Bowrquiqnon (1621-

4;Q
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1671), Desportes (1661-1143) en Watteau tlroeg den naam vangendarmerie.Hareoorlogs(1684-1721)j en later Oudry,Pater,.
Bo%v magt daalde aanmerkeljk bj het invoeren
c
&r,Greve,Chavletenz., en in Enyeland dervuurwapenenin deyevechtenvanI'
ransI
Ilogaetk t0t de uitstekende genreschllders. tegen keizerKarel'
lz',lnzonderheid bj Pavia
O0k in Italië heeft dit vak van schilderkunst (1525), doch gemelde kompagnieën werden
voortmseljkebeoefenaarsgevonden.Hetbljkt eerst in 1660 ontbonden, waarna de naam
intusschen, dat het zich in hetalgemeen ont- verbleef aan een esl
tadron der Koninkljke
wikkeld heeft en n0g steeds ontwikkkeltin ljfwacht.In de Duitsehelegerswerden desde rigting der oude Hollandsche school.
geljks eenige regementen zware ruiterj met
Gensiseen Latjnsch woord,hetwelk de den naam van gens d'armes bestempeld.De
vereeniging beteekent van hen,, die door eene Fransche gens d'armes verdwenen bj de
gemeensehappeljke afstamming metelkander groote Revolutie, doch hun naam werd in

verbonden zpn.In het otlde Rome vormden 1791 toegekend aan de policie,welke,in de
de gentes de Onderafdeelingen der curi/n,en plaats der voormalige mareehaussée,uit oudbuiten hen bestopden er geene eigenljke gedienden zamengesteld en op militairen voet

burgers.Zj waren dePatresofPatricii,t0t ingerigt werd,terwjlmen erlatero0k aan
wie de overige bewoners der stad in de be- wendde,om de tucht bj hetleger te handtrekking stonden van dlëntvn of hoorigen. haven.Bj elk arméekorpsplaatste men eene
Eerst nadat de Plebelersdoorde staatsrege- afdeeling gens d'armes meteenetlitgebreide
ling van ,
* cJ- Twlliun als burgers erkend magt,zoodatzjzelfshoofdoëcierenln arrest
waren, ontsfonden 0ok onder deze eenige konden nemen.In Duitschland werd een dergentesjdie echter door de Patriciërs niet ge- geljk korps opgerigt ter bevordering der
acht werden met hen denzelfden rang te binnenlandsche veiligheid.Deze gens d'armes
bekleeden.00k werden welgentcsvanandere dienen te voet en te paard en staan onder

Statenbj dievan Romeopgenomen.Degentes hpt burgerljk gezag.
Genserik ,eigenljkGaiserilh(Speervorst),
werden verdeeld in familiè'
n,die den naam
der gens bleven voeren. De leden van een koning der Wandalen, voertle in 429 zjn
gens heetten gentiles en hunne onderlinge volk uit Spanle naar Afrika,waar hj aan
betrekking droeg den naam van yentilitas. Bonj
faei'
as,stadhotldervan ValentinianusTff,
Hetteeken,dat men t0teenegensbehoorde, de nederlaag toebragt en cen rjk stichtte,
was de nomen .t
yw/ïlïfïfz- of geslachtsnaam, waarvan in 439 Carthago dehoofdplaatswerd.
zooals A rcus, Ft
xàrïcïf
z.
v, Valerius) Claltdi'
ts ook veroverde hj met ztjne Wandalen een
enz,De roornaam (praenomen)werd ervöôr gedcelte van Siciliu, Sardinië en Corsica,
geplaatst, en bj sommige gentes waren be- waarna hj in 451Att'
ilq aanspoordeom een
paalde voornamen in zwang, terwjlandere ltrjgstogtnaarGalliëteondernemen.Hj zelf
ltdoivla,de
voornamen door haar werden uitgesloten. rukte, zoo men vermeldt, door E'
Achter den geslachtsnaam volgde n0g vaak weduwe van Valentinianlu ,geroepen,welke
een bjj
,zlclz
zl (cognomen), aanvankeljk een Op M aœimus,den moordenaar van harenechtkenmerk van een persoon,later datvan zjne genoot,wraak wilde nemenjin 455 te velde
nazaten. Aan de gentilitas warell bepaalde tegen Rome, maakte zich meester van de
pligten verknocht,zooals de deelneming aan stad en liethaargeduxende 14 dagen plunde-

gemeenschappeljke oFeranden op de Jaarljkschefeestdagen,waarvoorsommigegentes
eigene kapellen hadden ingerigt.Voortslladden de gentiles veelal gemeenschappeljke

ren, waarna hj de Keizerin methare beide
dochters,van welke hj ééne aan zjn zoon
Rkneria ten huweljk gaf,metzich voerde.
Voorts vernietigde hj in de haven van

begraafplaaten en erfklen van ieder hunner, Nieuw-carthago de vloot, die in 461 door
die zonder testament overleed. O0k konden Keizer Majoronus werd uitgert
lst, Om een

zjverkwistersvanhunnegensonderct
lratêle einde te nlaken aan derooverj der W andanemen.Sommige gentes hadden vaste gebrui- len, terwjl hj den Byzantjnschen Keizer
ken,nameljk de leden der GensFclfl Om Leo) die in 468 eene vlocpt tegen hem uitvroegin het huweljk te treden,- dieder zond, noodzaal
tte Om vrede te sluiten.Hj
Gens Opmelïc om de ljken nietteverbran- waseen dayperenschranderkrjgsman,maar
den maaxte begraven,- diederGensQsflffl achterdochtlg, woest en wreed, en stierfin
om geene gouden sieraden te dragen.In be- hetjaar 4;7,beladen met den vloek zjner
paalde grvallen ging de gentilitas verloren, tjdgenootell.
bjvoorbeeld bj adoptie.Tentjde derKeizers G enFler (Jac0b))een Duitsch genreschilverloor de gentilitas langzamerhand al hare der, geboren teHamburg den zlstenJanuarj
waarde.
1808 ontving iu zjne geboorteplaatsonderGens d'arm es ofwapenkneekten was00r- wjs van GevdtHardonf (de Vader),vervolspronkeljk in Frankrjk de naam van alle gens te Eutin van W ilhelm Fï:clàdïzl en
krjgslieden.Toen Karel VII een 15-taladel- daarna te Dresden, M iinchen 0n sveenen,
ljkekompaqnieën oprigtteyelkvan100lansen) waarnahjin 1831naarHamburgterugkeerde.
van welke leder 6 ruiterstelde,bevond zich Zjne tafereelen, aan het volksleven in de
bg elke lan: een zwaargewapende)dieltomme Omstrekell Van Hanlbllrg Olltleeld) Zjll uit
tf'qglzle: genoemd werd.Te zamen waren zj de natuur gegrepen. Van zjne gegraveerde
de gen'
s #'cr-ed, en het geheeldezer gellar- stukken vonden pDe matrozen''en de rand-

nasie adûlen, van lans,zwaard en strjdbjl teekenilgen bj de ballade pDer Edelknabe
#oorzien en op gepantserdehengsten gezeten) und die Miillerill''grooten bjval. Voor (
le
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brieven Van dankbetuiging, door den Raad
derstad Hamburg,na den brandwegensdebj
die gelegenheid ontvangene ondersteuningen
113ar Pruissen, Saksen-Meiningen, Bremen,
Ilassau, Nederlant
l en Engeland verzonden:
vervaardigdehj de versieringen,welke mees-

met buitengewone kalmte en stoutmoedigheid.
De ontrouw van generaal D'
tmonriez, met
wien 001t Gensonnl in betrekking stond,
hoewel hi
j onkundig was van diens onderhandelingen metden vjand,haaldehem eene
aanklagt der Jacobjnen op den hals.Na de
terljk ontworpen en geteekend zjn. Zjno ontbinding der Nationale Conventie en bj
miniaturen,zjne behandeling vailhet perga- het zam enroepen eener nietlwe vergadering
me
nt en zjn opleggen van qoud herinneren ontstonden de bew egingen van 31 M ei,die
aan de fraaiste stukken van dlen aard,w elke een einde maakten aan de bemoejingen der

uit de middeleeuwen t0t 0ns zjn gekomen. Girondjnen. Den zden Junj werd Gensonnê
Hj overleed te Hamburg den 26sten Januarj met 27 zjnervrienden onderhetopzigtvan
1845.
gens d'armes gesteld) tegen het einde van
Gensonné (Armand), een merkwaardig Julj in degevangenisgeworpen en den 3den
persoon uit de dagen der groote Fransche
revoltltie,werd geboren te Bordeauxden toden
Augustus 1758 en was er advocaat t0t aan

October naax de Revolutionaireregtbank verwezen.Hoewelmen hem niets anders k0n te

lasteleggen dan zjnebriefwisselingmet D'
lt1789.Bj het Oprigten van een hofvan cas- pltl
z
?
xriez, beklom hj don 3lsten october1793
satiewerdhjbenoemdt0tlidvanditligthaam metzjneaanhangershetschavot.
en hj ontving tevensvan de Constituprende Gent, tle hoofklstad der Belgische proVergadering den last,om dewesteljkedepam vincie oost-vlaanderen en weleer van het
tementen te bezoeken en verslag uit te geheele graafschap Vlaanderen,is door kanabrengen over den godsdienstigell en kerke- len verdeeld in 26 eilanden,welke door een

ljken toestandaldaar.HetdepartementGironde groot aantal bruggen verbonden zjn. De

vaardigde hem af naar (1e Nationale Verga- stad heeft nagenoeg 4 uurgaans in omtrek,

t
leringjen hier voegdehj zich bj t
le Gi1'
0n- waarin echter tuinen) bleekerjen enz. bedjnen, in wier l0t hj tleelde. Tn Jant
larj sloten zjn, 28 pleinen,18 markten en rt
lim
1792 droeg hj als lid der Diplomatisehe 121000 inwgners. Van de merkwaardigste
Commissie de wet voor,waardoorde broeder kerken en kapellen noemen wj:De hoofddes Konings en onderseheidene aanzienljke kerk van St.Bavo met de praalgraven der
uitgewekenen in staat van bescllultliging zoll- bisschoppen van Gent)24 rjkversierdekapèlden gesteld worden. Den 16den Maart werd

len en een beroem d schildersttlk van de ge-

hj voorzitter der vergadering? en in April) broetlers ean ftyck,alsmede de St.Michaëlstjdens hetGirondl
jnscheministêrie,bragthlj kerlt.Van de overigegebfluwen onderscheiden
rapport uit over f1e oorlogsverklaring aan zich: De Gravensteen, een overbljfsel van
oostenrjk. Voorts vervolgde hj de opsten- tlen eersten burgttler Vlaamsche graven,
l
-jksche partj aan het llof? bewees in de de ruïnen van het Prillsenhof,waar Karel Tf
vergadering van den zssten Mei het bestaan geboren werd?- hetfkaajetinspitsboogstjl
van een Comité autricbien en leverde eene gebouwde raadhuis lneteenesierljlte Griekaanklagt in tegen de ministers.rroen na tlen stthe colonnade, hetuniversiteitsgebouw ,Qosten Junj 1792 de Girondjnen t0tde over- een beffroi ot'versterkte toren van 1183)
tuiging waren gekomen, dat de jartj van lletfraajeyaleisvanJustitie,- hetbissohopOrléans,gestetlnd door de Jacobjnen,den peljk palels,- en dedtadêl.
Staat ten verderve z0u voeren, poogde
Gent is de zetel van een bisschop, van
Gensonné met zjne vrienden den troon te een hofvan appèlvool-geheelVlaanderen en
ondersteunen,Ja,hj deedaan Lodew'
qkX VI van andere regtbanken.Er bevindt zich ecne
eene m emorie ter hand stellen, waarin hem universiteit met eene bouw-académie, een
de bjstand der Girondjnen wcrd toegezegd, Koninkljlt athenaeum) een bissclloppeljk
bjaldien hj zich een voorstander derconsti- seminal-ium j eene schilder-académ ie m et een
tlltionéle beginselen w ilde verklaren. De gebetlrtenissen van den lodenAugustusm aakten
cchter een einde aan alle onderhandelingen.
Na de gruwelen van den zden en 3den September eischte Gennonné de bestraë ng der
schtlldigen enklaagdeonverbloemdRobespierre,

muséum, een conservatorium voor muziek,

een prachtige sehotlwburg (et!n der schotmste
van 0ns werelddeel),verschillende genootschappen voflr kunst en wetenschap, eene

boekerj van 100000 deelen, een botanische
tuin, talrjke hospitalen en weeshuizen,een
.à
ltzzlftl
gz en den gemeenteraad van Part
jsaan, atelier de charité (werkhtlis voor behoeftials de bewerkers van die wandaden. Tn de gen),7 monniken-en 14 nonnenkloosters?en
Nationale Conventie betoonde zich Gensonnl twee gestichten voor bagjnen, beiden van
een jverig republikein, maar tevens een 1234. Hoewelde stad geenszins op een blooi
vricnd der orde. In het procès cles Konings

kan bogen als in de 15de eetlw , toen er

stemdehj methetmeerendeelzjnervrienden 40000 linnen- en w olwevers w aren en door
vöör de (loodstraf,doch alleen met het (1oel,
Om den monarch door een uitstel derteregtstelling en (1oor een beroep Op het volk te
redden. Toen in M aart 1793 (1e woede der

de qcheiding van België en Nederland een

aanmerkeljk nadeelOndervond,bezitzj nog
belanjrjke fabrieken,inzonderheidspinnerjen

van llnnen en katoenen garens,voortslaken-)

lsergpartj tegen de Girolldtjnen losbarstte, leder-, qapier- en tapjtfàbrieken,jzergietewasGensonnlvoorzitterderYergadering.Hj rjen, sulkerraffinaderjen,loojerjen enz.Beverdetligde zieh zelven en zjne medestanders roelnt
l is er tlok de bloemkweekerj metonge-
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veer 400 oranjerieën, zoodat er pratt
htige den Nederlandschen vrjheidsûorlogjtotdatzj

bloemententoonstellingen worden gehouden.
xich in 1584 onder harde voorwaarden aan
Deze stad wordt reeds vel-meld in de 1de den hertog ran Parma moest overgeven.
eeuw.In 868 stichttegraafBowdelmjn ereen Het vertrek van vele inwoners,brandschatburgt, om zich tegen de Noormannen te tingen en de gruwelen van den oorlog hadden
beveiligen.Keizer Otto de Grootemaakte in er aan de welvaart een gevoeligen knak
den strijd tegen de graven van Vlaanderen gegeven. Gedurende de ckorlogen van Lodezich daarvan meester,'doch laatstgenoemden frk
/à XIV tegen de Nederlanden,den Spaan-

verdreven omstreekshetJaar1000 denKeizerljken bnrggraaf. Onder hunne heerschappj
breidde de stad zich aanvankeljk uit,zoodat
zj in dedagen van Philipp.s'
pJl Valoo ep
Karel VI van Frankrjk 50000 man in '
t
geweer kon brengen.Ditschonk den Gentenaren moed,om hunneregten tegenoverhunne
Vorsten met geweld van wapenen te hand-

haven.Zj deden zulksonderaanvoering van
Jaeob '
x s Arterelde (zie aldaar)tegen graaf

Lovo de Creoy in de eerste helft der 14de
eeqW
voorts in 1385 tegen de verheëng
van FilLps & Sto%de t0t graaf van Vlaanderen, - alsmede ill 1450 tegen I'
ilipn d6
(Ioede, hertog van Bourgondië, toen deze
eene nieuwe belasting legde op zouten graan.

Hierbj bragten zj een legervan 30000 man
te velde, verwoestten ongeveer 800 dorpen
en hielden 3 jaar stand,totdat zj in den
slag bj Aalst overwonnen werden. Toen
M -ia rczl Bolbr-qondië, die er haar verbljf
hield, na den dood haars vaders haren kanselier H'ugonet en den sire d'Jflzvlercpvrfnaar

Lodewl
jk XI had afgevaardigd, om aannemeljkevredesvoorwaarden te bedingen,werden die twee mannen a1s landverraders door
de Gentenaren qevangen genomen,terdood
veroordeeld en ln tegenwoordigheid der V0rstin, die vruchteloos genade voorhen vroeg,

onthalsd.Na haren doodnoodzaaktenzjharen
eehtgenoot, M aœimiliaan.'
t
llzz Oostenmjk, om
den voor hem en voor de Nederlanden zoo
nadeeligen Vrede van Arras (23 December
1482)te sluiten,omdatzjeen afkeerhadden
van dien regent, en in 1539 weigerden zj,
zich beroepende op hunne privilegiën, eene
belasting te helpen betalen, die M n het
graafschap Vlaanderen was opgelegd.M -ia,
de zuster van Karel F ,deed toen,als landvoogdes der Nederlanden, al de Gentsehe
kooplieden,welke zich buiten de stad bevonden, in hechtenis nemen met de bedreiging,

schen,en laterdenOostenrjkschenSuccessieoorlog werdGentmeermalendoordeFranschen

veroverd.Ten tjdederFranscheheerschappj
was zj de hoofdstad van hetSchelde-departement, en Lodewj;k X'
VIII vertoefde er
gedurendedeHonderd Dagen.Bj deafscheuring van België van Nederland vervulde zj
eene belangrjke r0lalsde zetelderOranjepartj,en in nnzedagen bekleedtzj op eene
waardige wjze den rang van tweede stad
des Koningrjks.
Gent(Van)isdenaam vaneenMnzienljk
Geldersch geslacht.Daartoe behoorden: < iIlem '
11
.4 Gent,een Nederlandsch regtsgeleerde;

hjwerdraadsheerinhetHofvanGelderland,
doch zag zich door de onlusten van 1578
genoodzaakt,de provindete verlaten,waarna

hj in 1579 zitting kreeg in hetHooggeregtshof van Brabant.Na bet overljden zj'ner
vrouw omhelsde hj den geesteljken standen
werd benoemd tot Proost van de St. W alburgskerk te Arnhem ,welke betrekking hj
echter niet k0n aanvaarden, omdat de stad
zich in de magt der Staatschen bevond.Hj
schreef: rAdagia quinquaginta e jure civili
eollecta etexplanata (1750):',- enrExempla
illustrium aliquotmiraculorum (1574,2deuitgave 1584)':.- Johan ,
t
l1l Gent,heer ran
Oyen en plerlo
;,geboren omstreekshetJaar
1530.Hj werdjagermeestervan Gelderland,
w ûonde de Vergadering derAlgem eene Staten
te Brussel bj, en was mede-onderteekenaar
dex Unie, in 1577 aldaar gesloten. In 1578
werd hj met I'
ilips rtz.
& M arno naar den
Duitsehen Rjksdag te W orms gezonden,en
na den dood van prins W ill- I van wege
Gelderland afgevaardigd, om de opperheer-

schaypjdezergewestenaan tebiedenaanden

Konlng van Frankrjk. Teen in 1594 van
wege den aartshertog Ernst rcz
l Oostenrl
jk
vredesvoorstellen gedaan werden, trad hj
met de gevolmagtigden in onderhandeling en
datzj in den kerkerzouden smachten totdat htjbragthen te'sHageop degevangenpoort,
de stad zich onderwierp. Toen verkozen de opdat zj uitden mond van Renolton zûuden
Gentenarenreen .eigen bestuur en verloegen vernemen, dat deze door den graafTan .PJeden adelendeaanhangersderregéring.KarelF

laymont was aangespoord, om M awrits en

ee,
hter naderde uit Spanjemeteeneaanzien- anderen te vermoorden. Hj leefde n0g in
ljke magt, dempte den zopstand,deed 26 1613. - W alraren 'rtzp Gent, een zoon van
aanvoerders van dezen ter dood brengen,
verklu rde al de privilegiën, inkom sten en
wapenen der stad vervallen, en legde haar
eene boete op van 150000 goudguldens bene-

den voorgaande; deze trad in 1599 a1s luitenant in dienst van den Staat, nam in 1600
deel aan de verrassing van W aclltendonk en

aan den slag bj Nieuwpoort,streed in 1604
vens eene jaarljksche contributie van 6000 a1s ritmeester in Staats-vlaanderen, en vergulden.
overde i1i 1624 en 1625 een aantalplaatsen
,
In 1576 kwam er tusschen Holland en Zee- in het grM fschap van de M ark.- Johan nan
?Jle& , een zoon van
land aan de ééne en de zuideljke provin- Gent, heer ran Oodfdv''

ciën der Nederlanden aan de andere zjde den voorgaande.Hj was1id derridderschap

dePae@catie van Gent t0t stand,een bond- van Gelderland,gedeputeerde tervergadering
genootschap tegen deSpaanscheheerschappj. van de Staten-generaall
:en bj den dood van
In het algemeen nam Gent jverig deel aan

W illem 11 (1650) voorzltter van ditligehum.
'
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:ezl,en gaf
Met Joaeltim Andreae nam hj deelaan eene van den vice-admiraal Gelein ./lfldrfq
ambassade naar den Keurvorst van Branden- in 1704 bljken van zjn moed,toen hj bj
burg, - en in 1660 met ralt.
& fxl,
1otpz3 en
de A'
zlftf/ùerf aan eene naar den Koning van

den zeeslag van Malaga bevel voerde op

Frankrjk.Toen in 1660 dePrinsrattOrc0(#
door de Staten van Holland als kind was
aangenomen,werdhjbenoemdt0tgouverneur
van den Jeugdigen Vorst op eene Jaarwedde
van 15000 gulden. Bj den inval van Lode,
lt
'
l'
jà XIV in 1672werdhjmetanderennaar
Frankrjk gezonden, doch dezezending liep
vruchteloosaf.Hj overleed den24stenNovember 1697. - Barthold 'IJZI Gent, heer nan
Loenen en Aeldr.
sznïë/r. Hj was raad en

de meeste dooden telde. In 1705 was hp
belast met het bevel over een eskaderin de
Noordzee ter bescherming der koopvaarders,
en bestormdeaan hethoofdvanNederlandsche
m atrozen in 1706 destadAlicantevoorK oning

de Banier''?hetwelk na het admiraalschiy

Karel111.In 1707 behoordehjt0tdevloot,
bestemd om Tolllon te helpen veroveren;
deze aanslag mislukte, maar ran Gentbleef

met zjn schip rde Provincie Utrecht''in de

Middellandsche Zee, waar de vice-adm iraal
rekenmeester van Geldexland,lid derRidder- ran Trrtzvgtsdzlctv hem hetopperbeveloverdroeg.
schap en afgevaardigde naar de Staten Gene- Hj beqaf zi
ch vervolgens met zjne vl00t

raal.NamensGelderland washj mede-onder- naar Llssabon.O0k in 1710 komt hj voor
teekenaar van het Munstersche vredesverdrag bj het smaldeel, onder den vice-admiraal
(1648).- Otto eJl Gentheerv@n Dieden en A.Tïd/ert
:pz
l naar Spanje bestemd.De vloot
O,dw,een broedervan den vroeger vermelden

had echter meteen geweldigen storm te kam-

W alraven. Hj wasin 1593 pagevan Frede- pen, zoodat van Gewf met 3 mastelooze
rik Hendrik,in 1629gouverneurvanEmmerik, schepen Lissabon bereikte.In datjaarstond
en heeft zich beroemd gemaakt door de ver- hj op de voordragtalsschout-bj-nacht;het
rassing van W ezel(19Augustus1629).
schjnt echter, dat hj in Russischedienstis
Inzonderheid maken wj gewag van:
overgegaan,daar hj in 1716 vermeldwordt
W illem Jb.
S/J,'
lun Gent,een Nederlandsch

als bevelhebber van een schip van 50stukken,

zeeheld.Hj waseen neefvan laatstgenoemde behoorende t0tde vlootvan ezaar Peter 1.
en kw am in 1665 als kolonel aan het hoofd
Gentiaan (Gentiana L.
4 isdenaam van
van een regement zeesoldaten. Kort daarna een aan soorten talrjk plantengeslacht uit de
f
a
mi
l
i
e
d
e
r
Ge
n
t
i
a
ne
ë
n.
He
t
onderscheidtzich
p be.
werd hj in plaats van Cornelis Frpzzl
.

vorderd tot luitenant-adm iraalen bevond zich

dooreqn eenbladigen kelk met4- 10 diepein-

bj de vloot,die in 1666 onderde Af/
t//dr in snjdingen,eenetrechter-,klok-Ofradvormige
zee stak,om tegen deEngelschentestrjden. bloemkroon,onderhetvruchtbeginselingeplant,
In 1667 had hj het ogperbevel over het meteen 4- 10-,doch meestals-spletigenzoom
smaldeel,bestemd om de rlviervan Rochester meteirondeoflancetvormigeslippen,dikwjls
op te zeilen,hetwelk met zoo goeden uitslag metkl
einere slipgen ertusschen ofmetonrebekroond wcrd, dat de Staten o0k aan hem
een vergulden beker schonkeny alsmede -

gelmatig-veelspletlge of getande aanhangsels
aan haren vpet, - voorts door 4- 10,doch
vool
* zjne hulp bj de veroverlng van pThe meestal 5 meeldraden, die op de buis der
Royal Charles''- een gouden keten en ge- bloemkroon zjn ingehecht, en vaak door

denkpenning,welke laatste n0g aanwezig is
in hetKonlnkljk kabinette 'sHage.In 1670
werd hj uitgezonden terbeteugelingderBarbarjsche roovers,en metden Britsehen viceadmiraal Allen veroverde hj 6 van hunne
schepen en hergaf aan 144 Christenslaven de
vrjheid,zoodatdeAdmiraliteitte Amsterdam
hem een eereteeken toekende ter waarde van
800 gulden.
Toen van Gent in 1671 weigerde de vlag

zamengegroeidehelmknopjes,- eindeljkdoor
2 stjlbe
's Ofeen korten stjlmet2 stempels,
en eene eenhokkige met 2 klepperlopenspringende zaaddoos, waarin zich vele kleine

zaJ
den bevinden.De meeste soorten zjn over-

bljvende kruiden,die in uitwendig voorkomen wel eens aanmerkeljk verschlllen.Men

heeft ze in Europa en Azië, vooral in de
bergstreken, doch ook in Noord-Am erika en
in Australië. In 0ns Vaderland vindt m en:

te strjken voor het Engelsche koningyjagt Gentiana Tzddf
z
lzzlt
lzkt-l/
zcL.,gewoonljk klokje,
DM erlin'') nam Engeland hieruit aanlelding ù/t
w'
?
z'
?
.
t
l lelieo'
e of ltefstklokje genaamdj met
om ons den oorlog te verklaren,en hj werd ljnvormige bladeren en groote,klokvormige,
in M ei 1672 aan het hoofd van een sterk donkerblaauwe bloemen met 5 lichtgroene
smaldeeluitgezonden!om de rivier van L0n- overlangsche strepen,op heidegronden groei-

den op te zeilen.Dlthad geenebelangrjke
gevolgen,maarin den slag bj Soulsbay (17
Julj 1672)betoondehjeeneongemeenekloekmoedigheid.W eldra echter werd hj dooreen
kanonskogel getrollbn, zoodat hj aanstonds
overleed.Zjn stoFeljk overschotvond eene

Jende, - krwlsbladige Gdzlfitwzl (Gentiana
cruciata L.) ofmaldegeer,eeneoverbljvende

duinplant m et donker-violetblaauwe bloe-

men,

Gentiana cczz
lzeé'
fz'
ï.
vL.,eeneeenja-

rige plant) die men in de duinen en op
drooge zandgronden aantreft,- en Gentéana

rustplu ts in de domkerk te Utrecht,en de amarella .
r.,desgeljks eene eenjarige plant,
Staten deden daarboven eene prachtige tombe die in de duinpannen voorkom t.
De w ortels van verschillende gentiaansoorverrjzen.
Joseph TTGJJ/Z/Iran Gent,een zoon van den ten worden in de geneeskunde gebruikt,in-

voorgaande en desgeljks een dajperzeeman. zonderheid dievan deyelepdzdfitzt:zd(G.lutea
Hj voerde in 1696 a1s kapiteln het scllip L.),die vooralin hetJura-gebergte gevonden
nsFriso''van 64 stukken in het smaldeel
))Pri

w ordt.D ezeplantbereikteenehoogtevaneene
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Ned.el,heeft groote,eironde,5-t0t7-nervige,
zeegroene bladeren en t0tkransen vereenigde
licht-gele bloemen.Men bezigt daarvan den
rolronden, vleezigen, m in ot'm eer vertakten
penwortel onder den naam van Rado GenJïcpc: eubçae. In den handelkomthj veelal
in de lengte gespleten voor,donkerbruin van
kleur en van boven geringd. De gedroogde

volgende kenmerken:De bladeren zjntegen-

overgesteld, zelden kransvormig, m eestal
ongesteeld of voorzien van t0tscheeden vergroeide bladstelen, gaafrandig en zonder
steunbladen, - de bloernen regelmatig en
tweeslachtig, de kelk eenbladig, 5-) zelden
4- t0t lo-deelig, de bloemkroon is meestal
trechier-? rad- ot'schotelvormig,m et een 5-,
wortelisbroos,trektgemakkelgkvochtigheid zelden 4-t0tlo-deeligen rand.De meeldraden
tot zich en woxdt dan week en taai;zjn wier aantal zoo groot is als dat der bloemsmaak is eerst zoetachtig en daarna bitter. kroonslippen,staan in de keelderbloemkroon
O0k de wortels van Gentiana 'VZ/CJJJJ L.t en dragen m eestalnaarbinnen openspringende
T'
l
WpereG L . en Tl/llp/ift
l S00p. Zjl
; V00r helmknoppen.Het vmlchtbeginselis vrj,1geneeskundig gebruik gesehikt. Van al die of z-hokkig) veelzadig en voorzien van 2
wortels bezlgt men het poeder) extrad ,af- geheel of gedeelteljk met elkander zamentreksel, afkooksel en de tinctuur.Hetwerk- gegroeide stjlen met afzonderljke stempels.

zaam beginselvan den gentiaanwortelschjnt De zaden zjn klein en ligggen in eene

gelegen te wezen in eeàebittereextractiefstof,
yentianine genaamd.
De naam en het gebruik van deze plant
zjn Ze01* Oud.Men naeent, dat haar naam
ontleend is aan dien Van Gentz'
tts, Koning
Van Illyrië (160 vöôr Chr.
)? die haar het
eersta1s geneesmiddelzou hebben aangeFend.

l-hokkige zaaddoos aan den rand van de
binnenwaarts gebogene randen der kleppen,

-

de zaadlobben bj he'
t ontkiemen blad-

vormig. Men vindt de leden dezer familie
over den geheelen aardbotlem ,van de polen
t0t aan den evenaar,en van de sneeuwgrens
der Europésche gebergten t0t in de keerO0k wordt ztjreedsvermeld doorDiosep
-rïtfed. kringslanden van Azië en Amerika.V-egens

Men schrjft dit middel voor bj ontsteking- eene harsachtige extractiefbtof,welke zj beachtige ziekten, bj eene gebrekkige werk- vatten,zjn zj allen min ofmeerbittervan
zaamheid van de maag,bj tusschenpoozende smaak.
kooxten enz.
Gentile is een bjnaam ,diegegeven werd
In de zuideljkebergstreek van Aziëgroeit aan onderscheidene kunstenaars. Van deze
de jicht-gentiaan (G. Chiraïta), diç onder noemen wtl:
den naam van Hevba ef Rad%œ O#1dïfce soe
Cltiraytae in den handelgebragt en o0k door
de inboorlingen aIs geneesmidddel algemeen
gebruikt w ordt. Men bereidt voorts uit den
gentiaanwoxtel het gentiaan-bittert hetwelk
door velen als zeer gezond w ord beschouwd.
De zoogenaamde witte pdzl/ïcazlznozfe/ kûmt

Lowis Trizzlp, geboren te Brtlssel in 1606;

hj vertoefde het grootst gedeelte van zjn
leven teBrussel,waarhjprachtigeportretten

sehillerde.zooalsdievanpausAleœanderVII

en van onderscheidene cardinalen. Voorts

schilderde hj onderscheidene historiestukken
en Bjbelschetafereelen,diebreedenkrachtig

van Laserpiti'
ttm Icftolïlp?
,L.en van Peuce- behandeld zjn. Men heeft er van hem in

ylzlçfzzl Cerraria .rJ,.,beiden tot de familie sommige kerken te Rome, alsme4e in de
der Schermbloemigen behoorende.Vele genti- St. Michaulskerk te Gent. Hij was 1id der
aansoorten behooren wegensharefraajebloe- académie San Luca te Rome,en overleed te
m en t0t de sierplanten,zooals G.acaulis L. Brusselin 1670.
I'
rahcisco cK Gentile,zie I'abrono.
'p:rzltx L.,asclepiadea L.en Saponaria L.,alsmede G.purpurea L . met gele) purperGentlem an ,vermaagschaptmethetFrangevlekte bloemen.
schegentilltontmeenhetItali
aansche(entilnomo,
Bovenvermelde gentianine, die zich in den isin Engeland detitelvan ieder,d1egeplaatst
wortel van Gentiana luteabevindt,verkrjgt istussehen den hoogen adelen den stand der
men door de wortels in koud water te laten werklieden, zqoals de baronets, de ridders
uittrekken en daalma met alkohol, Waarlla der Bath-orde,aanzienljke kooplieden,kunm en het fl
traatdestilleert en hetachterblj- stenaars,geleerdenjen in het algemeen alle,
vendemetwater en aether bebandelt,en ein- die op beschaving en onafhankeljkheid aan-

dûljk uitalkohollaatkristalliséren.Zjvormt spraak kunnenmaken.Inhetmaatschappeljk
lichtgele, smakelooze,dunne naalden, welke

leven w ordt dat woord gebruikt voor hem ,

m0ejeljk in water,maal.zeer gempkkeljk die zich naar de eisc,hen deretiquette in een
in kokenden alkoholoplossen en bj Q00OC. kring van wélopgevoede personen weet te
n0g niet ontleed worden. Voegt men water

bewegen, alsmede van den zoodanige, die

bj eene Oplossing van gentianinein salpeter- zich dool- een regtschapen karakter onderzuur, dan Blaat een groen poeder neêr,dat scheidt. Daarenboven bedient men zich van
door alkaliën kersrôod gekleurd w ordt. In het meervoud van yentl
eman,a1s ware dit
geconcentreerd zwavelznur lost gentianine het meervoud van slr.Eindeljk brengtmen
0? met eene gele kleur.Gentianine reageert datwoord metanderein vel'band,menepreekt
nlet op lakmoes, maar ontleedt de koolzure bjvoorbeeld van een gentleman-eommoner,
.dat
alkaliën en lostdaarin desgeljksopmeteene is,van een student,die tlit eigene m iddelen
gele kleyr.
in zjnebehoeften voorziet.
Gentlaneën is de naam eener planten-

fam ilie? die meerendeels onbehaarde ltruiden

en slechtsweinig heestersomvat;zjbezitde

V oorts w ordt in Engeland de lagere adel
met den naam van gelttry bestem peld, in
tegenovel'stelling van nobilify,w aarm ede m en
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den hoogeren adel aanduidt.T0t de gentry hj van de Pruissischestaatsdienstin de 00sbehooren de knights, esquires en baronets. tenrjksche over.Alshofraad bj de KeizerSomtjds eehter wjst men met dien naam ljke Kanselarj ontwikkelde hj nu eene
alle standen aan ,welke zich boven dien van onvermoeideFerkzaamheidterbestrjdingvan
Napoleon door middel van mémoriën, briefden njveren middelstand verhelen.
Gentz (Friedrichvon),demerkwaardigste w isselingen en andere letterkundige voort-

Duitsche dagbladschrjveruitden tjd van de brengselen.Rusteloosspoordehj de MogendFranscherevolutieen vanden strt
jdtegenNa- heden aan t0t den oorlog,en hj verleende
poleon,en de woordvoerderenvoorvechterder zjne hulp aan allevjanden van den veroveEuropésche reactie in hetrestauratietjdperk, raar.Hj had de hand in deredactievan het
werd geboren den zden Mei(volgens anderen Pruissische oorlogsmanifest van 1806,en w as
den8stenseptember)1764 teBreslau:studeerde voorts de opstellervan hetOostenrjkschein
in de regten te Frankf
brt en te Königgberg, 1809 en 1813. Doch reeds in 1810, na het
waar hj dweepte met Roltsneau en Kant,en aftreden van denvoortvarenden Stadion,onderwerd in 1786 geheimraad, in 1793 1id van ging hj eene nieuwe gedaanteverandering.
den krjgsraad te Berljn. Hj was gevoelig Zjn oorlogsmoed wasplotseljk verdoofd,en
prikkelbaar en zinneljk van aard,zoodathj hj voegde zich zonder eenig bezwaarnaar
meer aanleg had, om zich t0t een gevoels- de vredelievende staatkunde van M etternich,.

mensch, dan t0t een deyeljk karakter te Zelfs in de dagen van den bevrjdingsoorlog
ontwikkelen. Eerst verdedlgde hj, als een openbaarde hj volstrekt geene geestdrifl en
jverig voorstander der Fransche revoltltie, bleefOnverschillig voor dievananderen.kStein
deregten derrede,dervrjheidendergeljk- noemde hem voorts in den tjd van het
heid, de regten van den mensch en van den
burger, totdat de uitspattingen der revolutie

hem plotseljk in harentegenstanderherschiepen.T0t dit tjdperk behooren zjnebewerkingen der geschriften van Burke,M allet(f1

W eener Congrès een mensch met uitgedroogde hersenen en een bedorven hart.
Aleer en raeer Nverd hj een aanhanger van
de binnen- en buitenlandsche politiek van
M etternolt. Hj scheen geen grootscher doel
te kennen, dazl de slaaf te w ezen van den

Pan en M ounier (1793- 1795).Toen echter
in Frankrjk op de revolutiedereactiebegon éénen, die, naar zjn oordeel, de leider
te volgen, matigde hj zjne conservatieve was van allen.Z()9 wel
'd hj in dienstvan
beginselen,en schoofhetdenkbeeld van vrj- Oostenrjk en Metternia een jverig verzinnige,nationale hervormingen Op den vool'- tegenwoordiger van het stelsel van stabi-

grond.W ederom huldigde hj devrjheid,als liteit, van het behoud des vredes t0t elken
de bron van alleheilin den Staat,en noemde prijs,van de bestrjding van elke vrjheidde Noord-Amerikaansche Republiek dekweek- lievende beweqi
ng door eene politiek van
schoolvan wjsheid en krachtvoor0nsver- reactionaire ultlegging en tusschenkomst.
ouderd werelddeel.Voortsbeschouwde hj de Evenals op de vredescongrèssen te W eeEngelsche staatsregeling als een model van nen en te Parjs in 1815, zot
l was hj

volkomenheid, zoodathj haardringend aan- ook op die te Aken (1818), Karlstad en
beval,tegeljkmetdevolksvertegenwoordiging, W eenen (1819), Troppau (1820), Laibach
de verantwoordeljl
theidderministers,Ja,met (1821) en Verona (1822) a1s eerste secretaris
het volle regt om over oorlog en vrede,over
de beperking Of uitbreiding der gewapende

werkzaam . Alle reactionaire voorstellen w erden door hem uitgewerkt, de belangrjkgte
mayt te beschikken. Aan den Koning van maatregelen door hem in woorden gebragt,
Prmssen rigtte hj een vermetel rsendschrei- de verklaringen en manifesten der vorsten

ben (1797)'', waarin hi
l volkomene vrjheid door hem Opgemaakt.Zjne artikels in den

van drukpers verlangde.In dien geestschreef rOesterreichischen Beobachter''enindepW iehj voorts het rNeue deutsche Monatschrift ner Jahrbiicher der Litteratur'' vormden a1s

(1795)'',- het pllistorischesJournal (1799- het,warede inleiding totdereadieqmetzjne
1800):' - pueber der Ursprtmg ulld Cha- drogredenen wisthj deze tevergoeljken,en
rader desKriegsgegendieFranzösischeRevo- door zjne welsprekendheid overreeddehj de
lution (1801):'
, - en pueberden politischen gezanten en m inisters.Toen men op de ConZustand von Europa v0r und nach der Revo- ferentie te Karlstad hetverlangen te kennen

lution (1801- 1802)''.Hj maakte zich daarbj gaf,om devrjzinnigebeloftenderBonds-acte
schuldig aan m enige inconsequentie:nu eens zoo behendig mogeljk terzjde te scht
liven,
gafhj aan den constitutionélen regéringsvorm maakte hj deopmerking,datmen onderde
van Engeland, dan weder aan den monar- rgeljkvormigemaatregelen omtrentdevrjheid
chalen van Pruissen de voorkeur,terwjlhj van drukpers''niets anders kon verstaan,dan
vervolgens met geestdrift te velde trolttegen eene pgeljkvol'
mige censuur in alde Staten
hetabsolutismus.Evenzoowispelturig washj van den Bond'',en dat met rlandstëndischen
m et betrekking totde staatkunde welkehj Verfassungen'' eene vertegenwoordiging van
ZeP2'St

achtte jegens het buitenland.Eerst standen en niet van lzet volk bedoeld werd.

was hj een jverlg apostel des vredes en der Toen op de Conferentie te sveenen (14 Deonzjdigheid?om vervolgens een stoutver- cember 1819) zjnespitsvondige verklaringen
dediger te worden van de oorlogspolitiek van bjvalvonden,zoodatde rlandst:ndischeVerEngeland en Oostenrjk tegen Bonaparte. tàssungen''zooveelmogeljk beperktwerden,
Dientengevolge trok hj sedert 1800 gedurig betuigde hj metwelgevallen in zjndaglmek,
aanzienljke geldsommen uitEngeland,enging dat deze dag gewigtiger w as dan d1e van
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Leipzig, en dat hi
j deelhad genomen aan Ponentegenoemd wordt.Aandelandzjdeisde
hetverkrjgen vaneenevandebelangrjksteuit- stad van eene dubbele bevestiging voorzien,
komsten der onderhandelingen in zjnedagen. nameljk van den stadsmuur, die 6,en van

Von Gentz was zeer goed bekpnd metzjne denbuitenwal,die 18Italiaanschemjlenlang

verloochening van vroegerbeledenebeginselen, is en over bergen terhoogte van 200 tot300
maarjdelheidspoordehem aan,om deover- Ned. el en door de dalen loopt.Deze walis
winning te behalen Op den ingeslagen weg. van torens en bolwerken voorzien en met
Ook koesterde hj bj voortduring zjne vroe- vooruitgeschovene forten en versterkingen in
gere Overtuiging over de onhoudbaarheid van verband gebragt, zoodat Genua hierdoor en
het kelsel,dat hj later aankleefde,Ja,hj door de havenforten eene der sterkste vestinverklaarde in 1827: ,Ik was er steeds van gen van Italië is.De ruime haven?eene der
doordrongen, dat,il
lweerwilvan de mayt beste van de Middellandsche Zee,ls voor de
en majesteit van almjne lastgevers en ln helftdoor de stad in een halven kring Omsloweerwil van de gedeelteljke Overwinningen, ten en in het oosten en westen door molo's
die wj behaalden,de tjdçeest ten laatste 0f, dammen beveiligd4 doch de zuidenwind

sterker z0u wezen dan wj.''Bj zulk eene
verregaandeligtzinnigheid kwam n0g,dathj
op 6s-jarigen leeftjd een razenden hartstogt
koesterde voor denaauweljkslgjarige dan-

seresFanny .
F&!e9'.DeJulj-omwentelingvond
hem verstrikt in de banden dierneiqmg en
tevens ontmoedigd d00x de bewustheld, dat
hj zjne kostbare gaven verkwist had aan

eene ondankbaretaak.Hierdoor werd hj gestemd t0t verzoening, t0t berusting in den

100p der zaken,ja,t0t bevrediging metde
revolutie.In één opzigt volgde hj zelfsde
rigting van deze, daar hj metden meesten
jver partj koos voorPolen.Temidden der
verwikkelingen,waarmedehj uitdien hoofde
van de zjde der Russische regéring werd
bedreigd,en te midden van talloozeverwjtingen wegenszjnetrouweloosheid,overleed
hj onverwachtop den 9denJulj 1832,groote
schulden nalatende,daar hj nog loszinniger
was geweest in het geven dan in het nemen,
zoodat zjne aanzienljke begunstigers hem
00k na zjn dood te hulp moesten komen.
Sedert het Congrès te W eenen was hj met
gunstbewjzen,ridderorden en rjkdommen a1s
overladen,en deKeizervan Ruslandhad hem
zelfs in den adelstand opgenomen.Hj bezat
a1s dagbladschrjver eene Ongemeene behendigheid, m aar a1s staatsman mag m en hem
geene verdiensten toekennen.W èl was hj
een held in den grootschen vrjheidsoorlog
tegen Napoleon:maar na de Restaumtie werd
hj de vernuftlge handlanger van eene vrjheidmoordendereactie.Zjnebeginselen waren
goed, maar het ontbrak hem aan kracht en
moed,om zjne daden daarmedein overeenstemming te brengen,zoodat hj teregtvan
karakterloosheid beticht werd.Zjne belangrjkste geschriften zjn opgenomen in deVerzamelingen van W eiek (1836- 1838, 5 dln)
en van Scklezier (1838- 1840,5 dln).Voorts
zjn van hem uitgegeven: rMemoires etlettres inédits (1841)'' en zjne rr
fagebiicher
(1861)'.

veroorzaakt er weleens belangrjkeschade.
Bj den nieuwen m0l0bevindenzich devuurtorçn en het quarantainegebouw. Aan de

noordoostzjde van deze kom heeft men,
ten zuidoosten van het tuighuis, het spoorwegstation en de marine-kazerne,deK onink-

ljke oorlogshaven (Darsenareale),benevens
het marine-arsenaal (het voormalig klooster
St0 Spirito),waar Fi/yco in 1547verdronk.
Aan de oostzjde ligt de vrjhaven (P0rt0
franco)methetgebouW derbelastingen (D0gana) en vele magazjnen,dooreen zjspoor

methet station verbonden en dooreen hoogen
muur m et bogengangen van de Via Carl0-Alberto en de Piazza delScaricamento gescheiden. Onder deze bogengallgen,met marmer
bevloerd,heeft men een prachtig uitzigt op

de haven.De stad draagtden bjnaam van
La z
sYzerlc (deFiere)en verdientdezen ten

volle wegens hetverbazend aantalharerkostbare,van m armergebouwde paleizen en ker-

k
en,die zichttlitzeeqezien,bovenelkander
verheFen.Intusschen zpn vele straten er eng,
onregelmatig aangelegd en zoo steil,datmen
ergeen rjtuiggebrmken kan.Deprachtigste
straat is de Vla Balbi,welke methare vexlengingen ongeveer 3/
4uu<gaanslang isen,
evenals de Strada Giulia en de Strada Caxlo
Felice, hoofdzakeljk uit paleizen bestaat,

wier marmeren gevels met grootsche poorten,
marmeren trappen en marm eren zuilen niet
weinig indruk maken.Er zjn vele pleinen,
maar deze zjn niet ruim. Het ontbreekt er

niet aan fraaje wandelplaalsen,en onderde

uitspanningsplaatsen is vooral hetCafé C0n-

cordia betooverend. Van de belangrjke gebouwen in Genuazjn velegestichtdoorden

architect Galeazzo H.Jd:,:i in de 16de eeuw .

Van de paleizen noemen wj: het Palazzo
Ducale of de oude residentie der D oges,
thans in een raadhuis (Palazzo della Citta)
herschapen, geheeluit w it marm er opgetrokken, - het Palazzo Brignole, wegens het

roode marmer van den vtlorgevelgewoonljk
Genua,in het Italiaansch Genona,de be- Palazzo Rossogenaamd,metbelanyrjkeschil-

vestigde hoofdstad van de voormalige repu- derstukken - het Palazzo Tursl Doria of
bliek,van het latere hertogdom en van de het Munidpio (stadhuis),door de Nationale
tegenwoordige Italaansc'
he pxovincie van dien garde a1shoofdwachtgebeziyd,- hetlange
naam , verheft zich amphitheatersgewjs aan Palazzo delPrincipe D oria,ln 1529 door den
de steile helling der Ligurische Apennjnen doge Andrea .Dt?rï,J gebouw d, meteen tuin,
op den achtergrond der Golfvan Genua,wier die zich uitstrekt t0t aan de havent- het
kust ten oosten van de stad de Ririe'ra #i Palazzo Marcello Durazzo,thanshetPalazzo
Levante en ten westen daarvan de ./irilrl di reale (koninkljk paleis),-- hetPalazzoPal-
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lavicini,
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hetPalazzo Sauli,zelfsin zjn helling van een berg aan den oever der

vervallen toestand e0n der schoonstf van
Italië,
het Palazzo Giacomo Filippo
Durazzo, het Palazzo Serra,- het Palazzo Balbi Piovera - het Palazzo Negro,
het Palazzo Spinola,enz.

Middellandsche Zee gelegen.
Genua had in den aanvang van 1872 eene

bevolking van ruim 130000 zielen;zj isde
zetelvan een aartsbisschop,van een H0fvan

Appèl, van hooge burgerljke en militaire
Van de82 kerken van Genuazjn demerk- ambtenaren, van eene handelsregtbank en
waardigste: de hoofdkerk San Lorenzo, af- van vele consuls.Eeneuitgebreidenjverheid
komstig uit de 12de eeuw en opgetrokken in leverterzjden stoFen,lint,kousen,damast,
een Germaansch-luombardischen stjl,in 1422 kunstbloem en, gemaakt goud en zilver,boeverbouwd en in nieuweren tjd 00k n0g ver- den, papier,voorwerpen van ivoor,marm er,
anderd, - San Siro, van het Jaar 985 en albast en koraal, reukwaters, zeep, geconaanvankeljk de hoofdkerk,waarin voorheen fjtevruchten,chocolade,macaronienz.Veel
de doge gekozen.en volksvergaderingen ge- belanrjker is er echterdehandel,die zich
houden werden, m aar in de 17de eeuw ver- voorheen'bepaalde t0t oljvenolietvruchten,
nieuwd,- de kerk der Capucjnen Sta An- rjst en gemaaktegoederen,m%r zich thans
nunziata,in 1487 geyticht en schitterend door aanmerkeljk uitgebreid heett. Vooralbloeit
hare pracht, - de kerk Sta Maria di Cari- er sedert 1822 de graanhandel en in 1824
gnano, het belangrjkst gebouw van Alesni, gingcn uit Genua de eerste schepen rondom
naar het model der St.Pieterskerk opgetrok- Kaap Hoorn naar Chili en Peru. Italianen,
ken, - de groote Jezuïetenkerk St.Ambro- die w egens staatkundigeOm standigheden naar
gio,en de kerk San Matteo,door de fàmilie Lima,BuënosAyres,Montevidéo,Rio-laneiro,
Doria gesticht. Yan de overige belangrjke enz. w aren vertrokken, werden er de medegebouwen noemen wj het Muntgebouw en dingersderEngelsche enFranschekooplieden,
de Loggia of Beurs. Prachtig zjn er voorts zoodat het aantal schepen, dat in 1841 te

hetgrootehospitaal(ospedale diPammatone) Genua binnenliep, het cjfer bereikte van
voor 700 ljders, in 1420 door Bartolommeo 6880.Nog sterkerontwikkeldezichvervolgens

Wpdcogesticht,verbonden meteenvondelinys- het handelsverkeer door den aanleg van

huisenz.,enhetarmhuis(Albergodeipoverl), spoorwegen.Er werd veelgedaan t0t verbe-

in de 17deeeuw gebouwd voor2200 personen, tering van de haven, en 7625 schepen van
5verdiepingen hoog en meteenekerk,waarin de Atlantische en groote vaartbezochtenhaar
zich fraajebeeldhouwwerken bevinden.Ver- in 1860. Genua is door een geregeld stoomder heeft men er het kleine hospitaal voor bootverkeer met de belangrjkste koopsteden
ongeneesljkezieken,hetmilitaireen marine- van Europa verbonden.
hospitaal, het doofstommen-instituut, en het
De voorpalige Aezollidà Genm telde in
weeshuisderfàmilie Fihco voor600 meisjes. 1188 op 90 E; geogr.mj1400000 inwoners.
Totdewetenschappeljkeinrigtingen behooren A1s Sardinisoh hertoydom verkreeg hetuitgeer de universiteit, geplaatst in een prachtig strektergrondgebied en had i
n 1857op107h

gebouw der Jezuïeten meteene boekerj van

(
7)geogr.mjlruim 815000ingezetenen,Sedert

ongeveeer 400000 deelen, een botanischen de nieuwe verdeeling van Italië in provinciën
tuin,een kabinetvoor natuurkundeennatuur- in 1860 zjn devroegertotNizza behoorende

ljke historie, de bibliotheek-Berio, aan de en bj ltalië geblevenedeelen derRiviéra in

stad toebehoorend,met 15000 boekdeelen en
ongeveer 1500 handschriflen, en het archief
van den Staatsraad en van de Bank,- voorts
de Académie van schoone Kunsten,het Collegio-Reale, het Technisch institllut, de K0-

deprovincie Porto-Maurizio veranderd, en de
provinciën Acqui en Novi bj Alessandria
gevoegd, zoodat de tegenwoordi
geprovincie
Genua metheteiland Caprala eeneultgebreid-

kundige school, het godgeleerd seminarium

47 mandamenti en 217 gemeenten en is ver-

heid heeftvan bjna 75 EJ geogr.mj1met
ninkljkemarine-enzeevaartschool,degenees- ruim 716000 zielen (1Januarj 1872).Zj telt

enz.Belanyrjke verzamelingen van schilde- deeld in de districten Albenga, Chiavari,
rjen enz.vlndtmen inverschillendepaleizen. Genova, Levante en Savona.De oudste beVan de 4 schouwburgen is het Teâtro Oarlo woners des lands waren de krjgshaftige

Felice de voornaamste en tevens een der
grootste en prachtigste van Italië. Tot de
merkwaardigheden der stad behooren de
grootsche waterleiding, die het drinkwater
van Stuppa derwaarts voert, de Carignanobrug, en het wit-marmeren standbeeld van
Colnmbu , in 1862 verrezen. De allerbekoor-

Liguriërs,die zich eerstnaeen hardnekkigen
tegenstand aan de Rom einen onderwierpen.

ljkstgelegenevoorstadSanPierd'Arena,aan
de wegtzjde van de haven,is het eerste station van den spoorweg naar Turjn en Arona
(aan het Lago Maggiore).Uit Genua bezoeke

deverdeelingvanhetrjk van KameldeGroote
verwierf Genua eene gewenschte onafhankeljkheid en vormde eene door consulsgere-

Na den val van het W est-Romeinsche Rjk
kwamen zj achtervolgens onder het gezag
der Herulers, Oost-Gothen, Byzantjnen en
Longobarden,en met het rjk van lu tstgenoem den in 774 onder datder Franken.Na

geerde republiek? die, hoewel de stad in

de reiziger lanqs den spoorweg naar Nizza 935 door de Saracênen verwoestwerd,allengs
hetfraaje Cornlgliano en hetdalderPolce- zooveel magt ontwikkelde, dat Berenyari'lts,
vèra, met het paleis van Filjppo Olrczzo, koning van Italië, haar in 958 erkende.

en vooralPeglimetdeheerljke Villa Palla- Hare ligging begunstigde den handel,en n0g
vicini, met hare prachtige tuinen tegen de vroeger dan te Venetië nam deze er door
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hetverkeer met de Levant en door deKruis- dat de Genulzen zich aan eenebuitenlandsche
togten eene hooge vlugt. Reeds in 1120 had magt onderwiep en, ten einde te ontsnappen
zj haargrondgebied in haren naastenomtrek aan eene volslagene regéringloosheid. Te
aanmerkeljk uitgebreid. Gedurende eenigen midden van deze onlusten werd in 1407 de

tjd (1177)waren 00k Moatferrat,Monaco en George-bank(ComperadiSanGiorgio)gesticht,
Nizza &an haar gezag onderworpen, en de welke haren oorsprong ontleende aan de
Republiek strekte zich uit van de Golfvan leeningen, door de Republiek gesloten, en

Spezzia, waar zj aan Pisagrensde,t0taan door alle partjen beschermd werd. Andrea
Dprl herstelde in 1528 de onafhankeljkheid

Provence. Ter zee voerden de bewoners van
Genua in 1070 t0t 1132 oorlog met die van
Pisa om hetbezitvan Corsica,hetwelk hun

door den Paus werd toegekend,en zj vernieuwden voorts dien strjd, waarna zj in
1175 de heerschappj verwierven over de
oosteljkehelft#an heteiland Sardinië.Eerst
nade vernietiging dervlootvan Pisa(1284),
de verovering van Elba, de verzanding der
haven van Pisa (1290) en den afstand van
Sardinië en Colsica (1299) nam de oorlog
een einde. Niet minder geweldig waren de
oorlogen tegen Venetië, w elke ln 1257 een
aanvang namen en eerst in 1381 met den

van Genua, daar deze Staat gedurende de
oorlogen van Karel V met Frans I nu eens

voor de Spanlaarden, dan weder voor de

Franschen had moeten bukken, en er werd
eene nieuwe grûndwet ingevoerd en t0taan
de vcrnietiging der Republiek gehandhaafd.
De staatsregeling had er een aristocratischen
vorm ; het opperhoofd van het bew ind w as

erde doge,v0ordentjdvan 2Jaargekozen.
De adel was er verdeeld in ouden en nieuwen,en beiden w aren bevoegd t0thetbekleeden dier hoogste betrekking.D e Doge werd

bjgestaan d001
'een geheimen staatsraad van

Vrede van Turjn eindigden.Deheerschappj
overhetwesteljkgedeeltederMiddellandsche
Zee was hetvoorwerp van een zoo-jarigen
strjd metPisa en tegen Venetië werd gestreden om de heerschappj overhetoosteljk

12 governatorien door 8 procuratori,die met
de zaken der sehatkist waren belast. De

het Byzantjnsche Keizerrjk in 1261.V00r
hunnen bjstand verkregen de inwoners der
Republiek van den Grieksehen Keizer 2 vo01*steden van Constantinopel, nameljk Galata
en Pera,vrjdom vant0linalleByzantjnsche
landen en vrje scheepvaal't op alle zeeën.
omstreeks denzelfden tjd veroverden zjop
de Venetianen Azow , stichtten in de Krim
de volkplanting KaFa (Feodosial) maakten
zieh m eester van het geheele sehiereiland ,en
verwierven alzoo de heerschappj over de
ZwarteZee,waarnazjeen handelswegopen-

en in 1768 aan Frankrtik afkestaan werd.

hoogste magt berustte bj den Grooten Raad
van 300 en bj den Kleinen Raad van 100
leden.- Langzaluerhand had Genua alzjne

gedeelte. De handelsgrootheid van Genua buitenlandsche bezittingen verloren,metuitbereikte haar toppunt bj de herstelling val
'
l zoudering van Corsica, dat in 1730 opstond

den over de Caspische Zee naar de binnenlanden Van Azie- en naar Indië. In 1346
verkregen zj Lesbos en Chios,en in 1383
Famagusta op Cyprus. Doch reeds in 1326
kwam Sardinië Onder de heerschappj van
Axagon,en in 1392 werd Azow doorde horden van Tlmoer verwoest. Na den val van

Nadat de Franschen zich in 1797 van de
rondom Genua gelegene gewesten hadden

meester gemaakt, k0n de onzjdigheid het
waggelende staatsgebouw niet langer tegen

zjn valbeveiligen.Door een Fmnsch legel'

bedreigd,bleefder Regérinr nietsoverdan
t0e te stemmen in eene wjzlging dergrondwet.Den6denJtlnj1797kwam metBonaparte
een verdxag tot stand,w aardoor Genua zieh

genoodzaakt zag,tegeljk met den naam van

Ligurische Republiek eene op Fransche leest
geschoeide constitutie aan te nem en.Tevens
verkreeg de Republiek eene vermeerdering

van grondgebied, zoodatzj eeneuitgebreidheidbezatvan 100EJgeogr.mjl.Harevloot,
in de m iddcleeuwen zo0 g'educht,bestond uit

slechts5galejen eneenigegewapendebarken,
en haar leger te lande uit2 D tlitsche garde-

Constantinopel(1453)ontrakteMohammedaan regem enten, 3000 man nationale m ilitie en
de Genuézen,wegens den door hun veldheer 2000 man schutterj. In 1800 verduurde de
Gùutiniani aan Keizer Constanti;n XI ver- stad onder Masslna eene merkwaardige
leenden bjstand,deeilandenChiosen Lesbos belegering van de oostenrjkers en van de
(1460), Famagusta (1464),Azow (1471)en Engelsehevloot.D00reendecreetvan 4Junj
Kaffa (1475),benevensallebezittingen in de 1805 werd de LijtlrischeRepubliek ingeljfd
Krim.Hoewelzj nog geruimen ttjd handel bj Frankrjk en ln 3 departementen (Gènes,
dreven op de ZwarteZee,werd eindeljk de Apennins en Montenotte) verdeeld. Van de
weg derwaarts door de Turken gesloten.
koopvaardj was slechts eene sehaduw ovel'
Gedurende den bloei der Re/ubliek bleef gebleven,en deGenuézen bepaalden zich bj
deze geenszinsverschoond van blnnenlandsche het bezoeken der kusten van Italië,Frankvexdeeldheden, en'wel tussehen de Aristo- rjk,Spanje en Portugal.Dedoorvoerhandel
craten en Democraten,welke laatste in ver- wasn0galtjdaanzienlp
-k,en hetbelangrjkst
schillende pal*
tjen waren verdeeld.W é1stond bleef de handelmet geld en wissels.Na den
er sedert 1339 een doge aan hethoofd der val van Napoleon (1814),nadatde Fransche
zakenjmaar deke hadgeene magtgen/eg,om bezetting gecapituleerd en hetElzgelseheleger
1n bezit genomen had, werd met
de partjschap in bedwang te houdelz. O0k de stad '
werd htjvervolgensdoorraadsheerenterzjde goedkeuring van lord B entlnek de voorm agestaan, doch ook daardoor bleef de vrede lige grondwet hersteld; doch het Congrès
niet bew aard. Meermalen kw am het zoover, te W eenen vereenigde in 1815 de Repu-
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bliek onder den titel van hertogdom met
de Staten van den Koning van Sardinië.
Sleehts even deelde Genua in de revolutionaire bewegingen van 1821, en ook gedurende de latere omw entelingsstorm en w erd
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een rerdeelen &r landen te kennen geeft,
wordtgebruiktin alle beteekenissen vanaard-

VI::JJC
ZIAC.
SJ.Zj bevatdekunstom door astronomische en trigonometrische verrigtingen en

doorwaterpassen (nivelléren)eengedeeltevan

er de rust nagenoeg nietgestoord.Eerstbj de Oppervlakte der aarde te m eten en op verhet berigt van den wapenstilstand tusschen kleinde schaal in kaart tobrengen.Zj,die
Sardinië en oostenrljk,alsmedebtjhetont- zich daarmede bezig hotlden, dragen den
binden van de Kamer van Gedeputeerden te

naam van landmeters.

GeoFraea Pers.is denaam van een plantengeslacht uitde familie derCassiaceën.Het
onderscheidt zich d00l' een klokvormigen,
s-spletigen, z-lippigen kelk ,eene vlindervom
mige bloemkroon met eene groote vlag en
eene ovale haauw m et een dik, zam engewelk Genua eene Onafhankeljke republiek drukt zaad.Hetomvat eenaantalAmerikaanverklaarde. Doch reeds den 4den April ver- sche boom en van middelbare hoogte m et 0nscheen de SardinischegeneraalDellaA.ftvzzlpgtz even-gevinde bladeren en in aren gerang-

Turjn tegen het einde van Maart1849 ont,
stond in de stad eene klimmende spanning.
Hetvolk en de nationale garde maakten zich
m eester van de fbrten en noodzaakten de bezetting t0t den aftogt, en den zden April
kw am een Voorloopig Bew ind totstand,het-

meteen aanzienljk legerenbezettenaeenigen schikte bloemen.Van G.rermitkga.
rtdrf.,een
strjd de voornaamste punten der stad.Een Braziliaanschen boom ,wiells takken bekleed
aanslag der Mazzinisten op hettbrtD iam ante, zjn meteenesponsachtige schors,wordthet
in den nacht van den 29sten op den 3osten

zaad aanbevolen als een uitmuntend middel

Junj 1857 ondernomen, had ten behd
leve tegen wormen, inzonderheid tegen den lint-

eener omw enteling geenerlei gevolg, omdat w orm ; m en heeft het onder den naam van
het volk daaraan geen deelnam .D e verdere Semen x.fzwelizl sive A ngelin naar Europa gegeschiedenis van Genua is één metdie van bragt.Zulke zaden zjn zo0 grootalseene

hetkoningrjk Italië (ziealdaar).

muskaatnoot; doorgaans echter zjn zj over-

woord,hetwelk beteekent:op hel@zlïtft/lpzfpd
der aarde betrekkiny hebbende. Het wordt in

geelen van binnengeelachtigwit;zj hebben

Genus,zie Geslacht.
langs gespleten ot'dwars in schjf*
jes afgeG eocentrischiseel'
lzamengesteldGrieksch brokkeld. De klellr dier zaden is van buiten
nagenotlg geen reuk 0t'smaak,doch bevatten

de sterrekttndegebruiktbj deplaatsbepaling eene in alkoholoplosbare,vlugtige,deOogen

der hemelligchamen. De geocentrische plaats sterk aantastende zeltstalzdigheid. G.inermis
van een hemelligchaam is die,alw aar hetuit ,$1. of de wOrmboom van Jamaitt
a, die in
het middelpunt deraarde wordtwaargenomen de wouden van W est-Tndië en Guyana groeit,
ofvan een puntderregte ljn,die hetmid- heeft een asehgrxauwenyeenigzinsblaauwachdelpunt der aarde,het Oog van den waarne- tigen bast en ronde gladde takken,en levert

mer en dathemelligchaam - eigenljk heï, waarschjnljk denwOrmboombast(Cortex Gem iddelpunt van dit laatste - verbindt.Zulk olrqael,die desgeljl
ts tegtandewormen wordt
eene ljn kan men trekken, wanneer het voorgesohrëven. G.retltsa Lam. of de Surihem elligchaam zich in het zenith van den
w aarnem er en deze zich aan de oppervlakte
der aarde bevindt.Voor alle overige gevallen
w ordt de w aarneming zoodanig herleid , als

ware zj uit het middelpunt der aarde ge-

schied) en m en geeft aan de hierdoor bepaalde plaats den naam van wareyeoeentrisclte
plaats van een hem elligchaam .- M en bezigt
het w oord geocentrisch teronderscheiding van
lteliocentrisa ;hierondertoch verstaatm enz00danigen stand der hemelligchamctn als w aren

naamsche wormbastboolu is in Uayenne en
Surinam p te vintlen, heeft vel(?, lange, atl
staalldt), kale takken, en levert den Surinaam sehen w ormbast.

G eoFrin (Marie TheréseRodet,madame),

eene van de meestbegaafde vrouwen der 18de

eeuw ?werd geborenteParjsden lzdenJunj
1699. Zj was slechts de dochter van een
kamerdienaar bj de gemalin van den Dau-

ghin,doch reeds op haar 15deJaartrad zj
ln het huweljk met Gel
fkin,een hool
'
dofll-

zj uit het middelpunt der z0n gezien. Het cier der nationale militie.Door zjn vroegtjkomt in de sterrekunde dikwjls vool
-, dat digen dood volkomenOnafhankeljk geworden,
men uit de heliocelltrische plaatsen der maakte ztj haarhuist0t eene verzamelplaats

hemelligchamen de geocentristshe berekenen
m oet, of Ook omgekeerd. De oudere sterrekundigen bepaalden de plaats door lengte
en breedte,- de nieuwere door regte klim-

van geleerden en ktlnstenaars. Tnzonderheid
waren M ontesgltieu,M armontel,M orellet,Th'omG%%,tst/tlzlitsltz'
lf.
:Poniatotvskienz.harevrienden.

Op uitnoodiging van laatstgenoemde begafzj
zich in 1766 naar W arschatlen werd aldaar,
ming en afWjking.
Geocyclus noemt men een toestel,welke alsmede te W eenen door Maria F#:re,sCtz elz
dient,om den stand en den om loop deraarde

Josf 11? metde meeste onderscheiding bemet betrekking t0t den zonsweg (ecliptica) jegend.Zj overleed in October 1777.D'Alembegrjpeljk temaken en alzoodeatWisseling ??:z'J, Tltomas en M ovellethebben haren roem
derjaargetjden duideljk voortestellen.Daar in lofkedenpn duurzaam gemaakt.
dit echter ook door middel deraardglobe geGeoFroy (Jt
llien Louis), een Fransch
schieden kan, wordtzulk een toestelzelden dagblad-en tooneelschrjver,geboren te Rengebruikt.
nes in 1743,studeerde aldaar Op het collêge
Geodesie, een woord ,hetwelk letterljk der Jezui'eten en vervolgens op het Collège
VII.
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hten
Louis le Grand te Parjs en verwierft0t3- weshalve zj zieh in versehillendegeslats
maal t0e den m js der welsprekendheidaan verdeelen.Dezebewering wektedetegenspraak
de universiteit.Tn 1776 werd hj hoogleer- van Cltrier, die een geheel ander gevoelen
aar in de rhetorica aan het Collège-Maza- was toegedaan.In de laatste jaren van zt
in
rin en nam in 1792 de redactie op zich van l
even hieldhj zichbeziy metdebeschouwing
het pAnnée litteraire''.Bj hetuitbarsten der van misvormingen en mlsgeboorten.DevoorOmwenteling gaf hj met den Abbè Ronyon stelling van ztllle denkbeelden op natuurktmden pAmidu roi''in het licht,floeh ditblad

werdweldraopgeheven,terwjlhjzelfdewjk
nam naarhetplatte land,waarhj zich met
de betrekking van onderwjzer vergenoegde.
Eerst den 18den Brumaire keerde bj terug
naar de hoofklstad en voorzag door hetgeven

van lessen in zjn Onderhoudt totdat htl in

1800 m et de redactie van het rlournal de
l'empire''9later het rlournaldes débats''be-

lastwexd.Hj was een lagen vlejer van N(v
poleon:terwjlhj in zjne critiek de achtens-

waardlgste schrjvers,diehtersen tooneelsyelers door het sljk sleurde,totdat zj zlch
door middel van geld tegen zjne aanvallen
beveiligden.Hj overleed den 26steu Januarj
1814. Zjn treurspelrcaton''werd nietopgevoerd,maarzjn Commentairesur1esoeuvres
deRacine (1808,7 d1n)''isgeenszins onverdiensteljk.Eene verzameling van artikelen.

d
ig rebied vindtmen in zjn geschritt:psur
le prlncipe de l'unité de composition orga-

nique (1828)''.Hj overleed den 19den Junj
1844. Behalve een aantal verhandelingen in

tjdschriften, schreef hj:rphilosophie anatomique (1818 met een atlasl'' met C'
t
ôrier
eene rllistoire naturelle des mammifères (3de
uitgave 1831--1835, 4 dlnl'') !
,Des monstruositéshumaines(1822--1834)'',- rcours
de l'
histoirenaturelle desmammifères(nieuwe
uitgave 1834)'', pphilosophie zoölogique
(1830)''- ,en pEtudesprogressivesd'
unrlaturaliste (1835)''.Htjwas Ook een dermedew erkers aan de ,
)D escription de l'Egypte''en
aan de pGalérie zoölogique''.

Isidore Geofroy Stz'
Jsl.H'
ilaire, een zoon

van den voorgaande en mede een verdienste-

ljknatt
lurkenner.Hj werdgeborenden 16den

December 1805, zag zich achtervolgens bedoof hem in het Jotlrnal des débats'' ge- noemd t0t hoogleeraar aan hetMuséum voor

ylaatst,verscheen onderden titel:pcotlrsde natuurljke historie teParjs,t0thoogleeraar

llttérature dramatique (1819- 1820,5 dln, bj de tàculteit derwetenschappen aldaar,en
Qde uitgave 1825)''.
in 1844t0tinspedeur-generaalvan onderwjs,
GeoFroy Saint-Hilaire. Onder dezen waarna hj den loden Novemher 1861 overnaam vermelden wj:
leed. llj schreef: rrraité de la monstruosité
0rEtienne Geofroy t
sWizàf--ffïltdz'
c,een uitste- (1829)'', - rllistolre des anomaliesde 1'
kend Fransch natuurkundige, geborelz te ganisation chezl'hommeetlesanimaux(1832
Etampes den 15den April1772.Aanvallkeljk 1836,3dln)'', pEtudeszoölogiques(1832legdehj zich toeop degod
.geleerdheid,maar 1836)'', rNotions synt'hétiqtles etde phyverwisselde deze weldra met de natuurljke siologie naturelle (1838)5',
rEssais de
historie. Als ltweekeling van het Collège zoölogie générale (1840)'', rllistoire natuLemoine leerde hj Ha'
uy en Danbenton kennen relle des insectes et des mollusques (1841,
en m ogt zich in het voorregt van beider 2 dlnl'', zDomesticatiol
z etnaturalisation
vriendschap verheugen. Toen eerstgenoemde des animatlx utiles (3de uitgave 1854)''
in 1792 als een w ederspannig priesterin den

))Histoire naturelle générale des règnes orga-

kerker qeworpen werd,zorgde Ge@koy,dat niques (1854- 1859,2 dlnl'',- en pLettres

hetInstltuuthem Opeischte,zoodatde gevan- sur 1essubstancas alimentaires (1856)'7.llj is
gene zjne vrjheid herkreeg. Hierdoor werd de stichter van de acelim atisatie-vereeniging
hj bekend bj de geleerden der hoofdstad en in het Bois de Boulogne te Parjs,- eene
zag zich op zl-jarigen leefttjd benoemd tOt inrigting, die vooral des zondags talrjke behoogleeraar in de dierkunde aan den Jardin zoekers lokt en op de meestloffeljke wjze
des Plantes.Als lid der Egyptische expeditie door zjn zoon wordtbestllurd.
Geogenie ofyeoyonieiseenGrieksch woord,
stic,
htte hj het instituut te Cai'
ro,en zjne
jverigenasporingen stelden hem in staat,011
4 hetwelk aardwordintg beteekent.M etdiennaam
met een schat van merkwaardige voorw erpen

bestem pelt men elke thetlrie, waardoor m en

naarzjn vaderlandterug te keeren.Na zpne hd ontstaan der aarde wilverklaren.Zj is
aankomst te Partjs hervatte hj zjne lessen, alzoo een deeldergeoloyée.
en zag zich in 1807 t0t lidvanhetInstitutlten
in 1809 t0t professor in de zoölogie aan de

Geognosie en Geologie, zie Aarde,

Aardkorsten Aavdknnde.

geneeskundige schoolbenoemd,waarnahjin
Geographie,zieAardrqkskunde.
1810meteenewetensehappeljkezending naar
Geometrie (
)fmeetkunde is dat yedeelte
Portugal werd belast. Hj bemoeide zich der wiskunde,hetwelk c'ver uitgebreldheden
l
z
ande
l
t
.
Men
s
plitst haar in eene layere
weinig metdestaatkunde)hoewelhjin 1815
door Etampes was afkevaardigd naar de en h'oogereq eerstgenoemde van w elke m en
Kamer van Gedeputeerden. Daarentegen be- bok n0g weder de elementaireot/et?z/3efr1 onderoefende hj met den meesten jver de dier- scheidt, bevat de leer van de regte ljn en
kunde, de vergeljkende Ontleedkunde en de hare verbindingen,van de regtljnige flguren,
natuurkundig'
e wjsbegeerte. Volgens het ge- elz van zulke ligchamen? welke door platte
voelen van dezen geleerde ztjn de dieren vlakken worden begrensd,- voorts die van
gevormd naar een algemeen modèl?hetwelk

den cirkel, den b0l, den cylinder en den

slechts in sommige opzigten gewtzigd is, kegel.De hoogere geûmetrie houdtzich bezig
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met de krommeljnen,hierbj uitgaandevan toegepast. Tuater opende zieh door de analyde kegelsneden,
voorts met de gebogene tisehe geometrie een niellw tjdperk,hoottlza'
vlakken en de door deze bogrensdeligchamen, keljk door debel
v
tltlejingellvan Afonye,Lawaarbj zj zich bedientvan dedifferentiaal- yranye,Lacroiz,Carnoteuz.elAi11denlaatstën
en integraalrekening. M'en verdeelt de ge- tjd llebben Geryonvte,Poi
k
lt'
eleten Cliaslesin
om etrie ook w e1in planimeteieensteeeometrie, Frankrjk, en Aföbi'
tls, Rtelner en Plûeker in

waaraan men soms de longimetrie doet voor- Duitschland door eeno scherpzinnige toepasafgaan.De longimetrie bevat de weinige stel- sing van de spzthetists
he methode der Ouden
lingen, die betrekking hebben op de regte metuitstekend gevolg nieuwe wegen gebaalld
ljn en kan eigenljk niet a1s een gedeelte voor de geometrio.
der zuivere geometrie beschouwd worden.
Geophila Don is de naam vau een plauMetdennaam vanlongimetriewordtintusschen tengeslachtuit de làm ilie der ltllbiaceëiz.Het
0ok we1 de practisehe geom etrie aangedtlid, ol
uvat kleine,Overbli
jvltnde krtlitlellin OostIndië en Ztlid-Alnerikanletbëlisvornligt?bl()elnvoor zoover deze betrt?kking heet't op het '
meten van regte ljnen. De planimetrie of kroonen lllt?t een s-dtlf'lig'tlll z()()n). Vau de
vlakke-m eetkunde besehouw tde verbindingen soorten noeulen wj:G.(
llrl
tvsl
jblilt.
/
.
9*:.,well
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het R. Katholieke geloof eu van het Huis

vanOostenrjk,enbevestigd doorpatlsPaul'
ts
ff;haar zetelwasteMiihlstadtin Carinthlë.
De riddersverbonden zich bjhunneopneming
in de ordet0tgehoorzaamheid,t0tkuischheid
en t0tverdediging van de grenzen desrjks,
en bezaten voor 'toverige de voorregten der
Dtlitsche Orde.Het ordekleed was een lang,
witgewaad meteen rood kruis.OnderKeizer
M aœimiliaan 11 kwam de Ordezeerinverval,

In 1698 werd Georye a1s keurvorst de opvolger van zjn vader.D00r de Protestantsche
ade van successie van 1701 was de troonopvolging in Engeland en Ierland na den dood
van Koningin Anna aan de Keurvorstin,a1s

kleindoclltervanJacobusf,toegekend.Zjoverleed echter den 8sten Junj 1714;en toen

weinige maanden later Koningin Anna kwam
te sterven! werd de Keurvorst, oudste zoon
Van Soph%a a1s koning Van Groot-Britzoodat zj weldra ontbonden werd.Hetvoor- tanje en Ierland uitgeroepen,hoewelhj den
naamste klooster geraakte in 1598 in het be- Engelschen bodem n0g nooit betreden had.
zit der Jezuïeten en hare goederen vervielen D en llden September daaraanvolgende reisde
aan de kroon.D ie orde bestaat trouwens n0g hj van Herrenhausen derwaarts,stapte er den

heden ten dage in Bejeren,waar zj ten tjde Qgsten aan wa1,hield den lsten Octoberzjn
der Kruistogten doo1-de hertogen OttoII1en intogt in Londen,en w ertler op denlaatsten
Eckhard werd ingesteld.Na korten ttidkwam van die maand gekroond.NazjnekomstOntzj echterinvergetelheid,waarnakeizerMaœi- sloeg hj hetTory-ministerie Ozford en bragt
vï/ïctzs I haar herstelde.De ridders droegen
kroonen op de helmen en dien ten gevolge

met Stanltope en W alpoleeen MThig-ministerie

den naam van milites cprpllfi (gekroonde
strjders).Gedt
lrendedestormen,dieDuitschland in de 16de en lTdeeeuw teisterden,verviel de Orde op nieuw ,totdat eindeljk de
keurvorstKarelAlbert(laterKeizerKarelVII)
haar nogmaalsherstelde (24 April 1729) en

lement,hetwelkmeerendeelsuitToriesbestond,
en opende den 28sten Maart1715 eene nieuwe
zitting, waal'in.de W higs de meerderheid

sehonk haartalrtjkevoorregten.ToendeBejersche 1jn uitstierf, werd zj alseene PfalzBejerscheordedoorkeurvorstKarelTlteodoor
bevestigd (1778).Slechtszj,die 16adelljke
voorvaderen kunnen aanwjzen,mogen in de

woordiging te behouden,zorgde hj in 1716,
dat de duur van het Parlement van 3Jaar
t0t 7 verlengd werd en tevens bevestigde hj

aan hetbewind.Voorts ontbond hj hetParhadden.ln Decembervan datjaar verscheen

de Pretendentin Schotland,waargraafM arr
e0n leger bjeenqebragt had,en liet zich t0t
haar den titel schonk van pBescllermer van koning der 3 rtlken uitrcpepen, maar George
de Onbevlekte ontvangenisderheiligeMaagd.'' dem pte den opstand metc'ngem eene gestrengewenschtevertegenPaus Benedidns XIII bevestigde de orde en heid.Om eene doorhem g'

orde worden opgenom en. H et ordegew aad is
prachtig,en hetkruisderorde,datvanvoren
hemelsblaauw en van achteren rood is,stelt
de maagd Mariavoor,op eenemaan geplaatst
en door wolken om geven.In de hoeken van
het kruis vîndt men de letters V. 1.B.1.

(Virginiinmaculatae Bavariaimmaculata),en
op de achterzjde ziet men den ridder, die
den draak overweldigt, en de letters J.U.
P. F. (Justus ut palma iorebit).Deze Orde
is in '
Bejeren de tweede in rang.In Rusland

het koninlkljk yezag door een staand leger.
W egens eenerelsnaarHannoverdeed hj in
1716uit de Ade van Stlccessie de lastige be-

paling verwjderen,datdeKoningnietzonder
toestemming van hetParlementhetrjk verlaten mogt. Daarna bejverde hj zich, om
zjn troon te beveiligen tegen de aanslagen
derJacobieten.Hj slootin1717metFrankrjk
en Holland eene Triple-alliantie welke door
toetreding van (len Keizer in een viervoudig
verbond herschapen w erd. D e listige toeleg
van den Spaanschen minister Albeeoni werd

oorzaak, dat hj in 1718 deel nam aan den
oorlog,dietusschen Spanje en Oostenrjkweheiligen George op den 7den December ($
26 gensSardinië wasuitgybarsten,enhetgevolg
November) 1769, - en ook in Hannover is hiervan was de vernletiging der Spaansche
er den lsten Jannarj 1839 eene opgerigtdoor en de uitbreiding der Enyelsche zeemagt.
Koning ErnstH.'
lwfzqsf.
George verwierfdoor zjne blnnen- en buitenstichtte Keizerin Catltagûna eene ordevan den

Koninyen'
tp
lzlGroot-Brittanjeenz.,nameljk: landsche politiek w eldra zoo grooten invloed,
Georye.
f,eigenltjk Georye.
fotfeztl
ïlll,tevens dat hj zjn voordeel k0n doen met den

Keurvorst van Hannover.Hj werdgeboren Noordschen koophandel en het vorstendom
te Hannover den 28sten Mei 1660,en was de

Brem en en Verden tegen eene se,hadeloos:

zoonvanErnstz'
lwfxyf,hertogvanBrtmswjk- stelling van 6 t0n gouds m et Hannover verLuneburg,later Keurvorst van Hannover,en eenigde. Tevens deed hj zjn best om de
van de geestige Sophiq,eenekleindochtervan Britsche staatsschuld uit te delgen.Hj verKoning Jaeobns I van Engeland.Hj huwde minderde eerstde rente van 80/0 Op 50/0en
in 1682 met Sophâa .D0r0th,:'J. dedochter van sloot daarna eene overeenkom stm et sir John
den laatsten hertog van Celle waardoorhj Bl<nt, directeur der Zuidzee-compagnie
ill 1705 erfgenaam werd derlanden vanLune- eene dergeljke vereeniging als die van Law

burg en Celle. Intt
zsschen was dithuweljk, in Frankrjkt zoodat zj 0ok Op dergeljke
w aaruit Georse Tren Sophia:de m eeder van wjze te fziet ging. Toen in 1722 de Regent
Inrederik deGrppfegeboren w erden,zeer onge- van Frankrjk hem kennis gafvan eene Ja/olukkig.De Prinsleidde nameljk eenloszinnig bietische zamenzweringymaakte hj van die
kven,enookzjnegemalinmaaktezichschul- gelegenheid gebruik,om de adelljke Tories

d1g aan verkeerdhedenjdie in 1694aanleiding door gevangenisstraf en verbeurdverklaring
gaven tot hare levenslange gevangenisstraf. van goederen tevernederen,terwjlde advo-
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caat Layer het doodvonnisonderging (1T23). llj Overleed echter vöör het einde van dezon
Ten gevolgevan een geheim verbond:in 1725

te Kensington op den 25sten October 1760.

te W eenen tusschen Oostenrjk en Spanje ge- Evenals zjn vader,koesterde ook hj eene
slotent waarbj aan laatstgenoemdedeterug- ongemeene toegenegenheid jegens llannover.
gave van Gibraltaren Minorca wastot&gezf'gd, Zonderdewetellschapophoogenprjstestellen
bragt Geoeye den 3den September 1725 te bevorderde hj haar door de stichting der
Herrenhausen het Hannoveraallsphe verbond universiteit te Göttingen (1734).onder zjn
m0tPrt
lissen en Frankrjk t0tstand,waarbj besttlur kwam ook het Britsch Afuséum t0t
ook andfare Duitsche vorsten zich voegden. staud. Hj was gehuwd met Caroline,eene
Bjna geheelEuropa ltpos de zjde van de doehter van den markgraafJoltann Frietfrïc/z
êéne of de andere partj, e11 Geovge nam TOn Anspael
tqzj sehonk hem 8kinderen en
krachtige maatregelen,om Gibraltar,hetwelk overleed den lsten December 1737.
Georye .
f.
f-l',eigenljk Georye W ilhelm F'
z.1reedsdoordeSpanjaarden was inglrsloten,te
ldt
?n Julj 1738 en een
ontzetten. Cardinaal I'lenri
l bragt echter in drlolt, geboren den z
1727 teParjsdepréliminalresvan eenVrede kleinzoon van den voorgaande. Hj was tot
tOt stand, doch Georye overleed kortdaarna

op eene reisin zjne DuitscheStaten te Osnabriick den 22sten Juntj 1727. Schoon hj de
Engelstthe taal niet eens verstond had hj
door ztjn Onthoudend karakter de achting van
vele Engelschen gewonnen.Zjnemaitressen en
zjne talrjketogten naar Hannover gavtln er
echter groote ergernis.
Georye 11, eigenljk Georye XI.
I/ZI,SJ, den
Z00n en opvolgervan dt
m voorgaande.Dttze,
geboren a1s (l
rl
hrins van Hanllover den 3osten
october 1683, word in 1706 als hertog Van
onder de Engt
?lsche pairs ppge-

1815 keurvorst, later koning van Hannover,
en van 1760 t0t 1820 koning van Groot-Brit-

tanje en Ierland.Ztjne Oudorswaren I'
eederik
Lodewl
jk,prinsraytJIZAJJJ,,t
?nprinsesA'
t
b
gnsta,
etllll? dgehter van hertog I'rederik 11 van

Sakson-Gotha. op l3-jarigen leeftjd verloor
hj ztjn vader en onder voogdjsphap ztjner
l
zlooder werd hj opgevped door lord B'
l
tte,
die geene rel
tening hield met zjn niet zeer
gelukltigen aanleg en evenmin lnetzjne toekomstige w aardigheid.D eafzondering,waarin

hj zjne jellgd floorbragt,gafaanleiding t0t
(leneverregaal
zde sti
jfzinnigheid,dieeennadeeIlom en en vcrlreeg sedt
lrtde verheffing zjns ligt
)n invloed of
?feudef)p zjn regêringsbëleid.
vaders t0t den Britschen troollden titelvan l1j beklom intusstt
hen in 1:G0 den trpfln met
prins vavt W allis. De hardvochtig'
e behande. eene proclamatie,waarin hj zieh een geboren
ling) die hj van zjn vadcrverduren moest, Engelschman noltmde, elzditw erkte gtlnstig
bezorgde hem de toogenegf
anheid van het
Britsche volk.l'
It
jonderscheidde zich nietztlo
zeer door staatkuntlige bokwaamheid als door
goede gezindheden en door vastheid van karakter 0n Zag Zl
-($11 gestellnd door 0011 VP'rstandig en getrouw ministêrie.Reeds in den

Op htlt volk. llet Parlement stond 80000

oorlog tegenFrankrjk OnderMarlboro'
tl
ylthad
hj bljken gegeven van dapperheid.Nicttemin zocht hj gedurende tie eerste 12 Jaar
van ztjn bestuur den vrede te bewaren, en
dit werkte zeer gtlnstig op de ontwikkeling
der natie.Tn 1739 zag hj zieh eehtergellood-

tegt'n den zin des volks gesloten. Zoow el
dit l'eit a1s de om standigheid,dat de K oning

pond storling t0e vt
lor zjjn inlkomon (f
zivit
lle
ljst) en 12 millioen pond sterling tOt voortzetting van dt
ln Zevenjarigen Oorlog'
.Mreldra
echter werd Pitt door Bute vervangen, en

den loden Februarj 1763 (
1eVredevan Parjs
Onder de leiding van zjn leermeester eene

grooteneiging t0tabsoltltism usverried,zoodat

Engelandsvrjzinnigeinstellingengevaarliepen,

maakte beiden zeerimpopulair.Er verschenen
zaakt, Om door het uitzenden eflner aanzien- talrjke tegen hen gerigtevlugschriften,waarin
li
Jke vloot de handelsvrjheid in de Ameri- men eene hervorming eischtt)van hetParlekaansche wateren tegen Spaqje te handhaven. ment;daaronderwaren die van 'W ilkesen de
Na de verovering van Portobello en den brieven vau J'
unittgs de merkw aardïgsten.Het
'
schitteranden zeetogt van Anson volgde de onwettig inhechtenisnemen van eerstgenoemde

Oostenrjkscho Succt
?ssie-oorlog.ln 1741 ver- veroorzaakte eell oproer, waarbj eene kar,
bond hj zich tenbehoevevan KeizerinM aria w aarop de teregtstfxlling van KarelI geschil-

T1:r:A'ftzornde PragmatielteSanetietehandha'- derd was, t0t onder het venster van den
ven?bewoog het Parlemelzt,om hitarvoûr be- Koning geschoven werd.Defiscalem aatrpgelen
langrjke sommen t0e te staan on gret
ap tflen van het m inisterie en de blinde hardneltkigzelfnaar de wapens.De overw inning,w elke heidvan den Koning A'eroorzaakten daarnaden
hj den 27sten Junj 1743 bj Dettingen f
)p de Oorlog m etdeAmerikaanscheK olûnipn,welke
Franschen behaalde,retlde w elligtdeKeizerin door delzvoor Engdaud zoo nadeeligen vrflde
van delz ondergang. (ledtlrende den opstand van 1783 en dool
-deOlAat
'hankt
?ljkheitlsvel'
ltladerJacobietenendelandingvandtanpretendtxnt ring derNgord-Amerikaansche StatlAn gpvolgd
Karel .
A'
#'
lr
JzW in Schptland (1745) bt
atptmde werd.Hetm isnoegen desvolksopenbaardezich

hj eenegroote matevan standvastigheid.Na daarbljniet alleen in hetParlementdpol-eene
den Vrede van Akel
'
l(1748) poogde hj den hevige oppositie, dflor Mltrke geleid, m aar
ongunstigttn toestand der geldm iddelen tever- o0k in 1780 door eel
z opstand, waarvan lord

beteren, doch (
1e twist met Frankrjk over Gordovtde aanstf
lkerwas en waarbtjhetleven
de Am t?rikaansehe bezittingen wikkellle hem

des Koningsmeermalen bedreigtlwerd.St?tlert

weldra in uieuwe vtjandeljkheden,waarna hj Dettcmbtl
r 1783 bezatGeorye in t
len jet
lgdigen
ook het besluit nam ? om aan I'rederik 11

P'
ltf een omzigtigen vertegenwoordiger van

bjstand te bieden in den Zevenlarigen Oorlog. zjne staatkunde,hoewelBltteen de Koningin
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steeds een belangrjken invloed haddeu op ven aan het beleid des Konings als a'an den
zjne hesluiten. Intusschen hadden zich in loop der gebeurtenissen en aan de groote
1765 reeds sgoren van verstandsverbjstering staatslieden en krjgsoversten, die hunne
bj den Konlng geopenbaardt en in 1788 talenten ter zjner beschikking stelden.Het
kwamen aanvallen daarvan op verontrustende

verlies van Noord-Amerika werd doorde ver-

wjze terug. De oppositie wilde den Prins Overing van Indië, van de Kaap de Goede
ran Tfrcllby, als troonopvolger, t0t regent H00p, van de Ionische eilanden (later aan
aangesteld zien, vooralom datdeze in de Griekenland afgestaan) enz. vergoed. Zjne
staatkundeeeneandererigtingvolgdea1szjn gem alin, prinses Charlotta Sp.pAïtx ran A àcvader. Pitt echtert die met de Koningin de klenbltry-sleelitz(# 1818),schonk hem 7zonen
teugels van het staatsbeleid in handen hield, en 6 dochters.
poogde de kw estie van hetregentschap op de
GeoryeITz
'
e,eigenljkGeorgeHvw-fI'
rederik,
lange baan te schuiven en legde aan het
Parlement slechts eene acte voor,die welis
waar aangenom en werd,maarnietin werking

den zoon en opvolger van den voorgaande.

Hj werd geboren den 12den Augustus 1762,
onderscheidde zich door '
aen voortreFeljken

kwam ,daar de Koning herstelde(1789).De aanleg en genooteene uitmuntende opvoeding.
Fransche revolutie:die ook schokken veroûr- Nadathjin 1783meerdellarigverklaardwas,
zaakte in het Brltsche Rjk, vond in den behoordehjt0tdevrienden dertlitstekendste
ttrke,Sieri#czlenI'oœ,waarKoningen zjneministersonverzoenljketegen- Oppositie-mannen B'
standers. Om de Democratische bewegingen doordeschoonste verwachtingen bj hetvolk
binnen 'slands t0t rust te brengen,deed Tiff werden opgewekt.Tntusschen washjeenslaaf
in 1793 de vreemdelingen-bill,benevens de vauhetspel,van den wjnenvandevrouwen,
treacherotls-correspondelzce-bill aannem en, en en trad in hetgeheim inhethuweljkmetde
in het volgynde jaar kwam zelfst behalve schoone weduwe Fitz-Herbert,welke t0thet
andere bepallngen,t0tpersoonljke beveiliging R.Katholiekekerkgenootschapbehoorde.Deze
des Konings de opheffing der Habeas-corpus- verbindtenisverontrustte deKoninkljkefamiacte t0t stand, waardnor de Britsche staats- lie, mishaagde aan het volk, en bedreigde,
rcgeling haarvrjzinnigkarakteren deparle- wegens de godsdienst zi
jner gemalin, den
mentaireOpyositieharekrachtverloor.- Onder Prins zelfs metuitsluiting van de troonopvolde absolutlstische politiek van Georye, die jing.De schul
den,welke hj in deeerste3
elke hervprm ing ten gtznste des volks hard- #
Jaar na zjnemeerderjarigverklarinq gemaakt
nekkig afw ees, had vooral het ongelukkige had, bedroegen ongeveer % mi
llloen pond

Ierland veel te ljden,zoodathet elk oogen- sterling. Daar zjn vader hem niet wilde
bjstaan,bragtde alderman Newnham in 1787
Frankrjk tewerpen.Nadathetmethardvoch- de geldeljke verlegenheid van den Prinster
tigheid bejegend was, werd heteindeljk in sprake in het Parlement,dathem eene s0m
1800metGroot-Brittanjevereenigd.DeKoning toestond van 160000 pond sterling.De Prins
wasevenweleen te jverig aanhangervan de nam ditgeldaan,Om zich daarmedeaanstonds
blik bereid was, om zicli in de arm en van

Anglicaansche K erk, om de door Wïlftoege- w eder over 'te geven aan de grootste uitspatzegde em ancipatie der 1R,.Katholieken t0e te tingen,zoodat hj de achting des volks verstaan.D e wrevel der lagere volksklassen gaf 10Or, zooals vooral bleek.in 1788, toen er
aanleiding t0ttalrjkeaanslagen op hetleven gehandeld werd over hetregentschap.Onder

des Konlngs, waarblj deze steeds eene ver- voorwaarde, dat men zjne schalden,ten bewonderljke kalmte bewaarde. In 1786 bragt drage van 642000 pond,betalen en zjn Jaareenekrankzinnigevrouw,M argarethaF ïc/ztl/yoz?, geld verhoogen z0u, gaf hj gehoor aan den
hem met een mes eene wonde t0e bj het wensch van velen,dat hj in het huwcljk
inklimmen in een rjtuig,- in 1795 begroette zou treden met zjne nicht, prinses Carolina
het volk hem op den w eg naarhetParlem ent rtzzzBrunswj;k(1795).Dathuweljk vielechter

m et eene hagelbui van steenen, en in 1800

schooteen zekereHa@eldin denscbouwburg
naar de Koninklt
jke loge. - Het huiseljk
lcven desKoninrswas voorbeeldig en onberispeljk,en in zjnevrje uren hield hj zich
gaarnebeziymetden landbouw.Deaanvallen
van krankzlnnigheid keerden echter in 1804
terug en tegen het einde van 1810 verdween

zjn verstand geheel t?
n al,zoodatergeene
hoop bleefop herstel.Dientengevolgewerdde
prinsrgn '
IrUJD.
:den 29sten Januarj 1811t0t
regentverklaard en de Koning Onderdehoede
gesteld van zjne gemalin en van denhertog
ran York in hetpaleis te Mrindsnr,waar hj
ztjn treurig bestaan nog 9 jaar voûrtsleepte.
Tn het laatst wel
-d hj tevens blind en Overleed den 29sten Januartj1820.Onder zjn bestuurheet'
t intusschen hetBTitsche rjk zich op

zoo ongelukkig uit, dat het in 1796,na de
geboorte van prinsesCharlotte,tOteenevriend-

schappeljke scheiding moest komen, en de

minachtingjdie de Prins zich hierdoor op den
halshaalde,bedreigdehem methetverliesder

koninkljke waardigheid.Terwjlzjn broeder

hooge m ilitaire betrekkingen bekleedde,bleef

hj kolonel, en toen hj in 1805,terwjler

sprake was van eene landing van Napoleon,

een hoogeren rang bj hetlegerverlangde?ontving htJvan den Koning en van de minlsters
een afwjzend antwoord.Niettemin werd hem

in 1811hetrerentschaptoevertrouwd.Daarhj

echtergeenemlnistersnam naarden zinzjner
vrienden, maar zjn vertr4
nuwen schonk aan
Tories,zooals CastlereaghenLireyool,haalde
hj zich hetongenoegen der Whlgs ()? den
hals.Dit werd nOg erger, toen men ln het
eene verbazende wjze in alleopzigten Ontwik- Parlementhandelde over hetgedrag van zjne
keld,- hetgeen niet zoozeer is toe te schrj- gemalin.Gedurendedestormaehtigejaren 1813
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riedriek Alezander AJZ'JErpstx1.,lf1814 bleefhj in Engeland en hield zich
vooral bezig met het stichten van groote J/ZI:J? den eenigen Z00l
1 Valà Kouing lïrîtst
gfA'/ 0l1 Vall e0n0 zuster Van K oningin
gebouwen,dieonmeteljkeschattenverslondel?. .z#-flw.
Voortsbj de bezoeken,welkevreemdevorsten Lonéze '
llGlt Prlûssen. l'
Iii w erd geboren den
0n

na den Vredevan ParjsteLnnden aflegden,
spreiddehj eeneverbazendeweelcleten toon.
Bj de staatktmdige onderhandelingelz,die nu
volgden,gafhj meerbljken van col
zstitutignélen geest dan zjne ministers,en op het
CongrèsteW eeneneischtehj,alsregontvan
Hannover, dat in alle D uitsehe Stateu eelze
grondwet z0u wordeu vastgesteld, waarbj
aMroordigilxg w ercl
eeno w ettige volksvthrtegel
ingevoerd. O0k legde hj eene merkwaardige
verklaring af over hetOntoeroikendf!van de
Duitsche Bondsacte.11i
j weigerde den 6den
October 1815, tegen den wensch van Caslle1e H eilige Alliautie,
z':tlvgA, t0e te treden t0t (

zrskenMei1819teBttrljn,waarzitt
hzjnvader,
dehertoy '
tltz3l C'
umberlqltd,iu die dagenbevond.

D8 gpvoeding van den jeugdigen Prins,die

roeds vroeg met oogziekttl bezocht werd,

wasvlloraltoevertl
'ollwd aan zjnesehrandere
mOeder, welke de lilgitim istisehe gtlvoplens
deelde Van haren broeder, hertog K arel'/1tzz?,
Aleeklenbnrg? en zillh tevens bew oog in eene

gestrtng-lferkeljkcrqgting.Toel
zKoning Tr
.
Gllent IV vau Engelaud den zosten Junj 1837
zondernakgm elingschap overleed,en de llan-

novttrsche kl-oon aan zjn vader kwam :begaf
zieh de Prius den 8sten Julj van Berlknnaar
Hannover. De hoop,dat zjne oogkwaalvatOmdathare bepalingen iu strjd waren motde baar zotl wezen vpor herstelling,bleek jdel
Britsche Constitutie.Terzelfdertjdaanvaardde te wczen? e1 eene operatie, in 1840 door
hj de voogdtj overde Prinsen en delanden Diqfenbaa ondernomen, bragt geene baat.
van Brunswjk, en herstelde er,even als in Nadathj onderrigt gel
r
loten had in dewetenHannover, den leenregteljken toestand.Een sehappen in het algemeen, werd hj door
llerllaalde crisisOp hetgebied dernjverheid, delz consistoriaalraad leryman in cle regtsgede staatkundige stjtkinnigheid der adelljke leerdheid onderwezen,terwjlzjnemoederhem
aristoeraten en vooralhetvoortdtu-endbezwaar inwtjdde in de staatkt
m de. Veel genot verderhoogebelastingenmaaktenlletvolk Ontevre- sehaftehcm demuziek,waarin hj h0tzoover
den Over hetTorybewind,en ditopenbaal'de bragt,dathjzelfmuziekstukkenvervaardigde.
zich in Ogstand en muiterj.Toen de Regent Toen zjnegoschikthtaid,Om den troon te bein 1817 zlth naar het Parlem ent begaf)om
de zitting te openen, werd hj in het St.
Jam es-paz'k dooreene w ocdendevolksmenigte
aanyevallen; hj Ontsnapte eehter aan het

kleeden,w edertersprake kw am ,tergëlogen-

heiddathjprinsesMaeiarcwSaksen-uillen,
bury
ten huweljk vroeg,werd daarover den 3den
Julj 1843 in dien zin beslist?datmen deze
drelgend gevaar.Nadathj in 1820 zjn vader ges
hiktheid erkende onder voorwaarde,dat
h!
jc,
de staatsstukken onderteeltende in tegenwas opgevolgd? liet hj zich den 19denJulj

1821 m et groote pracht in de W estminster- w oordigheid van 2 m inisters e1z 2 getuigen.

kerk kroonen.Zjn eisch tegen zjnt
lgemalin,
aan wiehj deregtenendentitelvanKoningin
vanGroot-Brittanjewildeontnemen,welddoor
het Parlement verwol-pon, en ditbragthem
ingrooteverlegenheid,waaruithj echterdoor
haar overltjtlen weldra werd gered.fn het
volgendejaar griefdo hem dezelfmoord van
zjn minister Castlereayh,waarna hjdeleiding
der Buitenlandsche Zaken aan Cannény toevertrouw de. Kort daarna w erd Ook Robinson
en in 1823 Ook H '
tbskisson ln het ministérie
geroepen, hetw elk nu op het gebied van deyl

Daarna nam hj zitting il
zden Staatsraad en
in deEersteKamt
tr,enleiddebjafwezigheid

des Konings de aangelegenheden des lands.

Den 18den Februaxtjvan datjaar trad hj in
het htlweljk met prinsesMarla'
t
?t
zz?Svksend.l/ezdlzrr.ç.Aan de grondw et?die in het woe-

.z

ligejaar 1848inllannoverwerdafgekolzdigd,
seholzk ook de Kroonprins zjne goedkettring,
doch deze verleende haar daarom n0g geene

duurzaamheid.'
roenzjnvaderden18denNovt
tmber 1851 Overleden was,beklom htjden troorl
en bezw oerde bestaande staatsregeling.5Vel-

handel belangrjke hervormingen t0t stand dra echter belastte hj, onder den invloetlder
bragt.Na,den dood van Canniny en de aftre- reactie,den vrjheerron k
vc/ztvl:metdezametlding van Robinson plaatste hj W ellinylon aan stelling van een Kabinet, hetwelk eene n9g
het hoofd van het ministêrie,en dit had de
emancipatiederR.Katholieken en tevenseene

al m iddeleeuwsche kleur droeg.Toeh durfde

aanmerkeljke reattie in de buitenlandsche
politiek ten gevolge. O0k aan hetkoningrgk
Hannover schonk hj den 15denMei1823 eene
nietlwe grondwet. In hetzelfde Jaar werd

zouder overleg metde Kam ers.D aar hetvolk
in oppositie kwam tegen die rigting,en de

hertog Karel'
tl
txzzBrnns,
lvl
jkmeerderjarig verklaard,zoodat Georye zjn voogdjschap k0n
nederleggen.In de laatsteJaren zjnslevens
leed hj aanjichten aanverbeening van het
hart,zoodat hj op het kasteel te W indsor
in afzondering leefde.Hj overleedaldaarden
26sten Junj 1830.Daarzjnedochteren Ook
zjn broeder,dehertog ran York,kinderloos
Overleden waren?werd hj opgevolgd dnf
)r
zjnbroeder W illem.
AJP,Koning r@n A'
t
zgêzlt
/rt
,r,nameljk:

zjne souvereiniteit, moesten de meest-reac-

Scheele geene wt
jziging dergrondwet wagen

Koning eene mogeljkettzsschenkomstvan den
Bondsdag als eene stshennis besohotlwde van

tionaire raden van hetministêrie,ron Wprrï:.
s
en ron der Dyclz?z,hunne portefeuilles nederleggen. Inm iddels liet zich de K oning t0t
andere gevoelens brengen,zoodatna de vor-

ming van hetministérie Liitken (21November
1853) de reaotie eene snelle vaart nam.
Tevens verkreeg de sehrjver en Deensehe

staatsraad Zimmermann,als seeretaris-genoraal
van hetgeheeleministérie,eengrooteninvloed.
Nadat 'sK oningstegenzin tegen de tusschen-
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komstvanden Bondsdaquitden weggeruimd
was en de Standen zlch afkeerip betoond
hadden van eene grondwets-herzienlng in den
qeestderBondsbesluiten,besloothetministérleron Worrid.sop den lsten Augustus1855t0t
de herstelling der staatsregeling van 1840.
llerst de beweri
ng,die in 1862 plaatsgreep

we
qens de poglngen, om 00k op Kerlteljk
gebled de wet voor te schrjven,bragtden

Koning t0t het besluit, Om '
oon .fprz.l.g te
ontslaan en bet Kabinet aan te vullen m et

mannen van meer vrjzinnige beginselen.

magt, alsmede van die van Oostenrjk en
Zuid-Dnitschland, dat hj slechts dacht aan
de wjze, waarop htj de vernedering van
Pruissen t0t zjn,eiyen vOordeel gebrtliken
zou.Hoewelhj nietln staat was,een enkelenstap zelfstandig tedoen,plaatstehj zich
aan het hoofd van zjn gebrekkir uitgerust
leger,belettedoorzjn eigenmagtlg ingrjpen
i
bnewe
ee
ne doelmatige leiding eene behoorljke
ging dertroepen enverzuimdehetjulste
oogenblik,om voorzich zelven en zjn Huis
den troon te behouden,waartoe hem nog na
het gevecht bj Langensalza de gelegenheid

OmtrenthetDuitsch-Deenschevraagstuk helde
de Koning over tot het gevoelen van 101'd werd aangeboden.- Voorgeen mensch isde
Palmerstont doch hield daarbj rekening met va1 van de hoogte eener ver boven de waarde Pruissische politiek.Toen hem in 1865 de heidopgeschroefdemagtsmarteljkerdanvoor
gesteldheid in Duitschland daartoe geschikt dezen Vorst, die niet in staat is, Om uit
scheen, schonk de Koning weder zjn ver- eigene Oogen te zien en dus genoodzaakt is,
trouwen aan dergel
jkejersonen alstevoren, zieh over te geven in de handen van lieden,
en hervorm de hetministerie,aan welkshoofd wier belang het medebrengt, de waarheid
hj Baoneisterplaatste.Gedurendezjne regé- voor hem verborgen te houden.Vandaar het
ring had zich bj den Koning eene verwon- n0g lang voortduren der agitatie, welke aanderljke trotschheid op zjne sotlvereiniteit, gestooktwerd te Hietzing en Gmunden,waar

op zjne eigene bekwaamheden en Op zjne de voormaligeKoning metzjngezinzjnvermagt ontwikkeld,zoodat hj dezelfstandige bljfhoudt,- de agitatietegeneenvoldongen
gevoelens van anderen niet k0n verdragen en feit, nameljk de inljving van Hannover
dien ten gevolge gedurig zjne ministers ont- in den Pruissischen staat,- het bezoldigen

sloeg. H et is daarom ook geenszins te ver- van een Fransch-Dlzitsch legioen van Hanwonderen, dat lieden a1s de latere.zelfhzoor- noversche uitgew ekenen,hetondersteunen der
denaar dr. W ermuth, de geschiedschrjver Prtlissen verguizende dagbladen,het gedurig

Klopp met zjne R. Katholieke neigingen, aanporren derHannovexscheW elfenpartjdoor
een friseur, de drogist Lampe enz.grooten telegrammen en geschenkert,en eindeljkzjne
invloed bj hem verwierven,terwjl die der weigering, om met Pruissen eenegeldeljke
ministersallengsgeheelwegzonk,en dathj, overeenkomst te sluiten, wegens het verlies

hoewel blind, zelf de draden der regérings. van particulier eigendom. H et Ontw erp van
zaken in handen wilde hebben. Om zjn een verdrag, door Pruisstln en W indthorst,
staatkundig gezag teverhoogen,werdhjden als gevolmagtigde van George: den 28sten

14den Januarj 1857 grootmeesteren beschermer van hetyenootscha? der vrjmetselaren
en wist in dle betrekklng door de aangenaamheid van zjn Omgang de Onverschilligen

Februarj 1868 opgesteld, volgens hetwelk

de hoogste bissehop des lands godgeleerde
vblzinnen te doen klinken, de orthodoxe

door eene comm issie w elke te Hannover
haren zetelheeft.Hetis bekend dat Geoyye

Luthersche leer voor te staan,en daarbj ook

bj voortduring in Oostenrjk:in denabjheid

aan den voormaligen Koning de belangrjke
som van 16 millioen thaler zou worden betaald,isterstondwederterzjdegesehoven,

aan zjne zjde te brengen, terwtjl hj een om dat ergrootgevaar bestflnd,dat diegelden
geweldigen afkeer had van alle Oppositie. ten nadeele van Pruissen gebruikt zouden
Daarenboven was hj steeds gereedt om a1s worden.Sedertdientjdwordtdiesom bestuurd

aan de R. Katholieke Kerk regten te ver- van W eenen, zjn verbljf'houdt;ook meldt
gunnen, welke zj nergens elders bezat,
men, dat zjne gemalin in November 1871 is
w aartoe de Ultramontaansche staatsnainister overgegaan t0t de R .Katholieke Kerk.
E én Arbzliwç ran Gg-ï/ eAglczz#,te w eten:
W indthorstnietw einigm edew erkte.DeKroonprins moest zelfs van een R . Katholieken
Geory I O/zriydïcczjWillem Fertfïzlczl#Ado%
hoogleeraar,vanMaœen,Onderwjsontvanyen prins van Denemaxken, geboren den 24sten
in het staatsregt. Hoewel met den Konlng December 1845.Hj is de tweedezoon van
van Denemarken en
van Pruissenvermaagschaptjlegdehj steeds Konillg Christiaan
tegen dezen eene verregaande antipathie aan Koningin Louoa.DePrinsdroegt0taanzjne

den dag,ja,hj zochtaan Pruissen zooveel troonsbeltlimming den naam van Vrillem.Hj
mogeljk allerleihindernissen in den weg te werd OpgevoedteKopenhaqen en wjddezich

l
egren en schimpte op de mannen,die met aan de zeedienst. Toen zpne oudere zuster
Prulssen aan het hoofd naar de eenheid van Aleœandra, door hare ouders en bloedverDuitschland streetden. De waarschuwingen, wanten vergezel
d, naar Enreland vertrok,
welke in de Standenvergadering tegen deze

gevaarljke rigting werden vernomen.hadden
van zjn gunsteling Zimmermann niet,om zich
in 1866,bj hetdreigen van hetgevaar,aan
de zjde van Pruissen te scharen.De Koning
wasz00volkomen overtuigd van zjneeigene
geenerlei kracht, - zelfs de bepaalde raad

Om erden lodenMaart1863 ln hethuweljk

te treden m et den Prins van Y tZJJC.:. ging
W illem m et haar mede en vestigde deopm erkzaam heid op zieh der Britsche staatslieden,

die Juist naar een kandidaat omzagen voor

den kelleenschentroon.Frankrjken Rusland
vereenigden zich metdie keus,en reeds den
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23sten Maart verklaarde de Britsche gezantte verkreeg.Laatstgenoemde vondhet echlerbeAthene,datde 3 beschermende Mogendheden ter,gemeldetwjfelachtigebetrekkingindeNeprins Willem a1s koning van Griekenland derlanden voorde kasteelen Freiberg en MTo1-

zouden erkennen.Dien ten gevolgewerd hj kensteinbenevenseenjaargeldaanzjnbroeder

er den Qosten Maart 1863 dtlorde Nationale afte staan.Georyebegafzich inMei1501.naar
Vergadering met algemeene stemmen t0t die Friesland en werd te llarlingen plegtig gehulwaardigheid gekozen onder den naam van digd.Hocwel de Friezf
?n aanvankeljk zeer
Georye1.Den 4denAjrilvertrok eengezant- afkeerig waren van hetSaksischbestuur!wist

schap?met,den vrjheldsheld Canarisaan het hj doorhetinvoorenvan goedeverordenlngen
hoofd, naar Kopenhagen en verscheen er 3
w eken later, Om den Prins uit te noodigen
tot het in bezit nemen van den troon.Een
beslissend antw oord hierop liet zich ecltter

velen te winnen. T0t die verordeningen behoorde de ordûnnantie sr
an Saksen'' waarvan de uitvoering Tverd Opgedragen aan e0n

Hoog-tleregtshpf,waarvoorhj teLeeuwarden
eenigen tjd wachten,daar hpt Decnsche Hof naast het blokhuis eene kanselarj stichtte.
eenige voorwaarden stelde,nameljk dever- Voorts werd er eene munt opgerigten stplde
eeniging van de Ionische eilanden met Grie- hj gestrenge bepalingen vastomtrent de herkenland en vooral, dat aan den jeugdigen stelling der verwaarloosde zeedjlken. De beKoning,behalvede civiele ljstvan een mil- langrjke aanslibbing aan het Bildt deed hj
lioen drachmen,eeneljfkentevan 12000pond vcrpachten om bedjkt te worden,en toegesterling zou w orden toegekend.Een en ander groeide en onbevaarbare kanalen werden Op
w erd ten laatste geregeld en het gezantschap zjl
z last in orde gebragt,terwjler voorts

den 6den Junj door Koning I'
rederik T'
rff gegraven werden tllsse,hlan Leeuwarden,Fravan Denemarken en prins W illem ten plegti- nelter,Sneek e1 Bolsward.11j drong aan op
gen gehoore ontvangen.Deze laatste nam de llet eonparig gebruik van maten en gew igten,
opdragtaan,en zjn vadergafdetoestemming en toen de Friezen ten stelligste weigerdan,
in een Open briet'van den loden Junj.Het het leenstelsel aan te nemfln?regelde htj de

gezantschap keerde daagsdaarnanaarGrieken- belasting op de vastigheden dtlor de invoering
land terug,en deNatipnaleVergaderingaldaar der ioreenrente, welke Ook nu n0g bestaat.
verklaarde den nieuwen K oning den 27sten Z00 werd hj een weldoentàr van Friesland;
Junj meerdexjarig. Den lzden September 01:- maa'rde Frieztun bezatt?n weinig gesehiktheid,

derteekende Georyeeeneacte,waarbjhjvoor
zich zelven en zjne afstammelingen al'
stand
deed van den Deenschon trofln ten behoeve
v
'an zjne*
Jongere brletlers.Vervolgensvertrok
htlden l7den SeptemberuitKopenhagen,vergezeld door zjn raadsman, graat Sponneok.
Nadatlli.Jde Hoven der 3 Beschermende Mf
)gendheden bezoc,
hthad,landdehj den 30sten
October in de Piraeus en hield daarop zjn
plegtigen intogt in Athene,waar hj daags

om zich ondervreeulde heerschappjtelllligen.
Voorts verbeurde htjhunneaanvankeltjl
te toegenegenheid door het uitschrjven van zware
belastingen, daar hj gyld noodig had vool
*
den ool-log tegen de Groningers, die graaf
Edsard van Oost-Friesland tegen hem tehulp
hadden geroepen,alsmede door het doelz onthoofden van 2 Friesehe edelen, op wit)het

vermoeden rt
lste, dat zj met graat'Edsard
heulder..Erkwam n0gbj:datlaatstgenoemde

daarna, ten overstaan van de Nationale Ver- graaf in 1514 Groningen had overgedragen
gadering,den eed op de grondwetaPegde en aan hertog Klv'el rlw Gelder, w aarna deze
de teugels van hetrjksbestuur aanvaardde. zich gew apenderhand ()0k van een gefleelte
De Koning heett het Luthersche Kerkgenoot- van Friesland had meester gemaakt.Een en
schap nietverlaten,maarzijnewettigeafstam- ander noodzaakte hertog Georye om Fries-

melingen moeten, volgens de grondwet,belj- land te verlaten,en ht
jverkocht in 1515 zjne
dexs wezen van de Grieksche godsdienst (zie regten op dat gewest aan Karel van Oostenvoorts onder Griekenland).
z'
?
J
/à, graaf van Holland, voor een som van
F JAZH erto.q ran zsW/lq:dp,te w eten:
100000 goudguldens.Naauweltjks echter was
George wzdf den Wtztzz't/, pudsten zoon van Georye hierdoor in staat gesteld, om zjne
Albertde Kloekmoedige envan Zedena (Sidonia) zorg aan zjrle Duitsclzzerpandelzte besteden,
van Bohemen. Hj werd geboren den 27sten toen hj in den groote strjd der Hervorming
Augustus 1471, studeerde te Leipzig en be- g'
ewikkeld werd.llj govoeldt!zich geenszins
st
lhreaf reeds op jeugdigen leeftjd de daden afkeerig van deze en etkendeweldpgeljk de
zjns vaders in Latjusche verzen.Metdezen gebreken der Kerk, dwpth dot)r eene briefwisbezochthj in 1491 den RjksdagteNi
irnberg seling met Erasm'
tts was hj t0t de overtuien verwierf er de gunst van K eizer I'rederik ging gekomen, dat de m isbrtliken der Kerk
en van Karel Tzr,welke laatste hem t0traads- alleen dtpol* eone stipte gehoorzaamheid aan
heer benoemde. Niet lanz daaxna omhelsde de Pauseljke verordoninzen en doûr een

hj den geesteljken stand en werd domheer
te Meiszell4maar toen zjn oudste bxoederbj
het leven zjns vaders nverleden was, legde
hj het geesteljk gewaad af en trad in het
huweljk met Barbara,eene dochter van Cat
sllir, koning van Polen.Na den tlood zjns
vaders(1500)kwam hj in hetbezitderSal
tsisch-Albertjnsche landen,terwtjlzjn broeder
Hendrik het erfstadhouderschap van Friesland

Conoilie verwjderd konden worden.Overde
rigtinq van Luther? zooals diebleek uithet
godsdlenstig disguut, te Leipziq gehoudent
oordeeldc hj nlet ongunstigq mlnder echter
was hj ingenomen met diensgeschriften :en
hj meende voorts, dat alle ongeregeldheden

van dit)dagen,zooals de w oelingen der 'W ederdoppers,der beeldstorm ers en der boeren,
door de Hervorm illg waren ontstaan,w eshalve
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hj zieh verpligtgevoelde,om haarmetkraeht
teonderdrukken.Zjnemaatrcgelenvandwang
hadden echter niethetbeoogde gevolg,daar
hj door het verbod, om de bjbelvertaling
van Iuntlter te gebruiken,bj hetvolk wantrouwen Opwekte tegen de zuiverheid zjner
bedoelingen,zoodat de nieuweleer,in spjt
van verbanning, kerker en schavot,m eer en
meeraanhangers vond, t0t zelfsaan het Hof

van zjn broederHendrik.Om demaatzjner
smarten tevullen,overleden Ikortna elkander

zjne gemalin- nawierdood hj den baard
liet groejen,waaraan hj zjn bjnaam ontleende - en 8 van zjne kinderen, zoodat
zjn broeder Hendrik de vermoedeljkeerfgenaam zjnerlanden werd.W èlpoogdeGeorye
zulkste beletten,maarhj overleeddel
zl7den
April1539,waarna onder het bewind zjns
broeders de Hervorming in de Albertjnsche

1.
z2J,
cJf-.
& zz2Ifg#.Hj werd geboren den 12den
Februarj 1826, trad in 1836a1sluitenantin
dienst,werd in 1856generaal-majoor,in 1860
a

luitenant-generaal en in 1866 generaal der
kavallerie.Hj heeft zich voorts onder den
naam van G. Conrad bekend gem aakt door
eelle reeksvan dramatische geschriften,zooals
Phsdra''
Kleopatra''
PW o liegt das
Gl
iick'
',invill?
D0
', .- ,,IDie Marquise
v0n
Br
l:
er
s,.n Sylvio'
Electra ,
pYolan,
r'
the''
(Rtldêl und M elisander''
,D er
Aleranderzug''
Lurley tmd Katharina
Voisin'' enz.
J/recA/,te w eten:
Eln N.s,:cJ,pp
. r@n T

Georyeranzkz
zltlzt
8,denzestigstenbisschop.
Htlwasde zoon van Jan z'
tzzlEymond,bjgenaamd M anke J'
JA?, en van M aydalena 'tltzzà
W aardenbnry, en droeg de titels van abt van
St. Amand, heer van Hec,
Ntwoude en 0Ost-

landen werd ingevoerd.
woude toen hj in 1534 Op voordragt van
rïz/.
s ran Jsïc//fzptrrzlffzp-lzvtfpl.
s/tJ#/,na- Karel V t0t bisschop gekdlzen en dool,paus
.E& T'

meljk:

Paul'
tbs III in deze waardigheid bevestiyd

George XI.I/VrJ, een zoon van prins Albeet werd.Hjregeerdezjn bisdom metvettlbeleld
en prinsesA '
tbynste .fzt?zfïzd Tlterese ran Solms- gedurende een tjdperk van 25 Jaar.Schoon
.rz
'
cf
.lJ'
%l.
s. Hj werd geboren den 23sten No- een tegenstander derLuthersehe Hervorm ing,
vem ber 1838 en kw am den 26sten November bleefhjnietblindvot
)rdegebreken dergees-

1869 aan het bestuur. Hj nam deelaan den teljkheid.HtiwasdelaatstewereldljkebisDuitsch.Franschen oorlog in 1870 en 1871 en schop van Utrecht, en overleed aldaar den
was bj Beatlmonten Se'dan blootgesteld aan 26sten N ovem ber 1559.
hetvuur der granaten en m itm illeuses.
G eorge (Lambertus Josephus),een NederEln .n-4?3.s ran 'ctzltfdck en Pyrmont, te landschkrjgsman,geborenteBredaden22sten
w eten:
George Vietor, een zoon van prins George
tllzlAnltalt-Bernbnrg-kbkhanmen prinsesEmma,
à'
lfr-t
/. Hj werd geboren den 14den Januarj
1831,en daar zjn vaderreedsden 15denMei

Augustus 1775, trad in 1787 als kadet in
Nederlandscho dienst, en ging in 1792 als

zoodanigbj hetlegioen étrangersinFransche
dienst over. In 1793 werd hj tweedeluitenant en kwam in 1795 als lsteluitenant in

1845 Overleed,volgdehj hem 0y in deregê- d
ienst bj het Bataafsche leger,wasweldra
ring Onder de voogdjsohap zlner moeder, kapitein, zag zich in 1809 ln dien rang ge-

plaatstbj de grenadiersder'gardevan Koning
Januarj 1852 voor een onbepaalden tjd ver- Lodemi
jk en werd in datzelfde jaarbevorderd
lengd w erd. Eerst den 17den Augustus daar- t0t luitenant-kolonel.Hj had toen reeds vem
aanvolgende aanvaarddeprins George,die den schillende veldtogten bjgewoond:doch kwam
rang bekleedde van generaal-maloorà la suite na de inltjving van Nederland ln Frankrjk
bj het Pruissische leger,de teugels van het alsmajoor bj de Keizerljke garc
le,nam deel
bewind.D en 29sten Augustus werd doorhem aan den togt naar Rusland:werd bj Krasnoi
wierregentschap door de proelamatie van 14

in overeenstemm ingm etdenLanddag eenecon- gew ond, en ontving de rldderorde van het
stitutieuitgevaardigd,eneenjaardaarnakwam Legioen van Eer, welke in 1813 m et het
de vaststelling der domeinaangelegenheden tOt oë cierskruis verwisseld werd.Na de ûmw en-

stand. Bj het uitbarsten van den oorlog van teling van ditJaar werd hj a1s luitenant1866schaardehjzichaan dezjdevan Pruis- kolonelbj h0tNederlandschelegergeplaatst,

sen,en Openbaarde zelfsOp denLanddarden Ontving de X ilitaire W illems-orde en zag

wensch, dat ztjn gebied in dat van Prulssen zich in 1825 bevorderd t4
7t generaal-majoor

m ogt worden Opgenom en.D e vertegenw oordi- en provincialen komm andantvan Antwerpen.

Fing was evenwelmet dat denkbeeld niet Tn 1830washtjbevelhebbervande3dedivisie

lngenomen. Er kwam intusschen een verdrag

infanterie en bevond zich als zoodanig te

t0t stand, waarbj de Prins enkel in naam Bergenttoen de Belgisehe opstand uitbarstte.
souverein bleef,terwjlde regéring deslands Kort daarna werd hj kommandantvan YpeOverging in de handen van Pruissen.D oor de
militaire conventie van 6 Augustus 1867 is

ren en vervolgensprovincialekomm andantvan
Noord-Brabantenopperbevelhebbervan 'sHem

voorts het contingent van W aldeck ingeljfd togenbosch. Hj werd in 1840 met den rang

in hetPruisische leger.DePrinsis den 26sten van luitenant-generaalgepensioneerd,en overSeptember 1853 gehuwd met prinses Helene leed in 1852.
Georges. Onder dezen naam vermelden
(geboren den 12den Augustt
ls 1831), eene
dochter van den overleden hertog W illem 'ptzzl w!j:
Nassa'tt.
Karl A'
9-Z
?.
SJ Geovges, een verdiensteltik
E ln Tdgz.svan z'rfziqsydzz,nameljk:
Duitsch lexicograaf. H'
!j werd geboren te
Go
t
ha
de
n
zosten December 1806, ontving
Georye Frdtlro W illem Ernst, een zoon
van prins I'rederik en prinses Loltize van qenewetenschappeljkeopvf
ledingjenstudeerde
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te Göttingen en te Leipzig in de letteren. de Porte-st.Martin verwisseldo,volgdemadeReeds vroeg had hj zich metjvertoegelegd moiselle Georges hem derwaarts en verleende
op de Latjnsche lexicographie,zoodat bj haar steulzaan hetromantischedrama.Gedu-

in 1828,op aanbeveling van Grotqfend,met rende 10 jaar deelde zj, in weerwilvan
Liinemann zich belastte met de ;de uitgave hare toenemende zwilarljvigheid, in dol0tvan het Latjnsch-Duitseh handwoordenboek gevallen van dezen schouw burg,en w erd er
uerèoe Wpgwitf,Marie F'
?zf#(?'r
van Skheller. Later bezorgde hj 0olt de 8ste iu d(trollen van L'
en 9de uitgave, waarna hj in 1848 de lode enz.uitbundig toegqjuicht.Toen dezaken van
door een geheel en aldoor heulomgewerkt Havelverliepen,depdzjeenereisdoorDuitschwoordenboek vervingj dat in 1855 en 1861

herdruktwerd.Voortsheefthj van 1830 t0t
1834 een Dtlitsch-Latt
jnsch woordenboek in
gereedheid gebragt, hetwelk in 1861 reeds
eene 5de uitgave beleefde,terwjlhetin 1847

land en Rusland, en speelde nu eens in de
provinciesteden, dan w eder illbeneflce-voor-

stellingen te Parjs.Hoewelvan devoprmalige ktlnstenares naauweljlts eene schaduw

was overgebleven, hield mtln haren naam in
ook in hetEngelsch bew erktwerddoorRiddle gedachtellis, en men begittigtle haar m et de

en Arnold. Daarenboven leverde hj eene betreltking van onderwjzeres in de declaomwerking van het pltleine Latjnsche woor- matie aan het Conservatoil
'e te Parjs, een
denboek''van Scheller (1847).Illmiddelshad post2 die m en haar ook ()p ver gevorderden
hj teJenadendoctorsyraadverworven,werd leeftjd liet behouden.Zj overleed tflParjs
in 1839 aan hetgymnaslum teGothageplaatst', den llder.Januarj 1867.
in 1846 in rang verhoogd, ell in 1863 met

den titel van professorbegiftigd.Hj schreef

George Sand ,zie Sand.
Georgetow n. Van de steden van dien

voorts: rzur Lehre v0m Uebersetzen aus

naam vermelden wj:
Georyeiolvn in het Noord-Amerikaansche
dem Lateinischen (1852)'*
) rGnomologia
(1863)''?
en pThesaurus der classischen district Oolumbia'. Z!j ligt aan de Potomac
bpven MTashington en is hiervan gescheiden
Latinitât(1854,enz.),,.
Madémoiselle Georyes, eigenljk M argnleite door de Rock-creek. Er is een JezuïetenGeoryes W eymer, eene bel'oemde Fransche college, gesticht in 1789,met eene boekerj
tooneelkunstenares.ZjwerdgeborenteAmiens van 30000 deelen, een nonnenklooster met
in 1786,vervulde ret
ads Op lzcjarigen leeftjd eeneinrigtingvoprdeOpvoediugvan meisjes,
rollen in het tretlrspel, en werd Opgemerkt een aantalkerken enz.Hetcjft?rderinwoners
door madémoiselle Raueourt,die haar Onder- bedroeg er vöt
sr gert
limen tjd reef
ls 10000.
wjs gaf en haar vervolgens deed opnemen De stad isdoor eenzjtak methetChesapeakeaan het Conservatoire te Parjs. Koningin Ohio-kanaal verbonden; men vindt er de

H ortense nam haar in bescherm ing en ver- eenige haven van llet district? en (Jp de
schatle haar de geleyenheid Onlin 1802 0g omrillgendeheuvelsverheffen zich velevilla's.
Georyetotvn,te voren Siqbl.oek en Demerara
te treden in hetTheâtre Français,waar ztl
de rollen van ClytemnestrayDido en Semlra- genaamd? de hoofdstad van Britsch Guyana.
mis op zich nam en hetpubliek betooverde ZtJligtOpdenregter-oevervandeDemerara,
door hare schoonheid en door haar indruk- niet ver van haren m ontl? is de zetelvan

wekkend spel.'
1'oen zj,luisterende naar de den gouverneur (
m tevens eene belangrjke

inblazingen van dwaze vrienden, zich niet koopstad,(,n bezitbreede,van kanalen (loorm eer vergenoegen w ilde m et de rOllen van snedene straten t?n grazige pleinen,waarzieh
trotsche koninginnen ? m aar ook die van praehtige oraqje-boomen? oleanders enz.ververliefde prinsessen f)p zich wilde nem en heftbn. De huizen zjn er meestal van hout
het bepaalde gebied van InadémoiselleD'
uches- en door tuinen om geven? en het aantalinnois - ,ontstond er Onder het personeelvan woners bedraagt 26000? waarbj zich 16000
den schouwburg een gew eldig Oproer, dat lfleurlingen en Negers bevillden.lnhetgebrek
inhechtenisnemingen ten gevolre had eneerst aan drinkwateristlporm iddelvan Artesische
gedempt w erd door eene kablnetsorder,dat ptltten voorzien, en de llitm untende haven
de beidemededingstersgeljkereyten hadden, w ordt er verdedigd door hetfort'W illiam .
Georgetown, de hooftlstad vau het Britsche
maar dat elk van haar zich ultsluitend bj
één dier vakken bepalen m oest.ln 1806 V0r- eiland Granada in Avest-Tndië. Zj ligt aan
liet mademoiselle Georyes plotseljk Parjs, de w estkust,bezitec'ne door flen tbrt beveivolbragteenereisdool-D uitsohland etlspeelde ligde haven,en telt 10000 zielen.

eenigen tjdaandenHofschouwburgtePetersGeorpetown, de versterkte hooflstad van
burg.ln 1808 gafzj voorstellingen te Erfurt, hetBrltschePrilas-&-alz-lvallis-eiland (Pinang)
toen Napoleon er eene bjeellkomst hield met in Achter-Tndië.Zj is dezetelvanhetbestuur
den Keizer van Rusland en m et andere ge- van alle Britschebezittingelz in de straatvan
kroonde hoott
len.Zj schitterde tpen in den Malakka, bloeit door den handel) en telt
vollen glans harer sehoonheid,en de Keizer 26000 inw oners.
gat'haarverlof,om naar hetThêâtreFrançais
Georgia ,een der Vereenigde Staten van
terug te keeren.In 1816verlietzj nogmaals Noord-Am erika? grenst ten noorden aan Tew illekeurigdiense,houw burg,zoodathaarnaam nessee en Noord-carolina, ten noordoosten
op de ljstder leden geschraptwerd.N'
a,een aan Zuid-carolina,:ten oosten aan den Atlankleinen togt door Frankrjk kwam zj weder tischen Oceaan, ten zuiden aan Florida,en
te Parjs:waarzj Optrad in hetOdêon.Toen ten w eston aan Alabam a. Deze Staat telde
de sehouwburgdirecteur Harelhetodéon met in 1870 0p 2737 L geogr.mijlbjnt
t1200000
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inwoners,van welke de grootste Lelft t0t de
Blanken en de kleinere t0t de Kleurlingen

1ië t)
n Goeriu) van welke de eerste 3 het

zeer snelen zeer regelm atig ontwikkeld,en

landschap Mingrelië met Swanethië enSmoer-

eigenljk Georgië uitmaken. V00r zoover
behoort, terwjl de Indianen er nagenoeg het tegenwoordig Over de Russische gouververdwenen zjn.De bevolking heefter zich nementen Tiois en K oetaïs,alsmede Overhet

de welvaartdeslandsdesyeljks.In hetzui- sakan verdeeld is,heeftheteene oppervlakte
den der Vereenigde Staten lshetspoorw egnet van bjlla 1416 I
EIgeogr.mjlmetruim 1140000
nergens beter dan in Georgia.
; de Atlanta- inwoners(
1862)tterwjlheteigenljkeGeorgië
MFestpoint- en de Georgia-spoorweg hebben op 8861
/4 E) geogr.mjl rulm 1/: millioen

een evenwtidigen loop en doorsnjden hetland iugezetenen heeft. Van de geheele bevolking
van het oosten naar het westen. Vötsr het behooren 835000 t0t den Georgischen stam ;
uitbarsten van den burger-oarlog bezatdeze de overigen zjn Turken?Osseten,Arméniers,
Staat29 banken meteengezamenljk kapitaal lsraëlieten, Rtlssellen Daitschers.Omstreeks
van 17 m illioen dollars. Intusschen heei'
t een Inillioen beljdt er de Christeljke godsGeorgia gedurende dien noodlottigen strjd dienst. Van de rivieren vermelden wj de
veelgeleden.De staatsregeling dagteekent er bevaarbareKoer(Kyros)?diedeAras(Araxes)
van 1839, maar moest in 1865 gewjzigd Opneemt en zich uitstort in de CaspischeZee,
worden, opdat deze Staat dool' afschaffing en de Rion (Phasis),wellte zich heenspoedt
der slavernj de bevoegdheid erlangen mogt, naar de Zwarte Zee.Hetklimaat is erin het
om deel der Unie uit te maken. Volgens algemeen zacht ()n gezond, en alleen in de
gentelde staatsregeling kwam hetW etrevend laagste gedeelten en aan de kust drukkend

Ligchaam Om de 2 jaar bjcel); de Senaat warm en hinderljk.Alet betrekking t0tden
bestond uit 112 en het H uis van Vertegen- bodem behoort Georgië t0t de sehoonste en
woûrdigers uit 150 leden. De gouverneur rjkste gewesten van Klein-Azië. De bergen
werd Om de 2 jaar gekozen,en het kiesregt bevatten er vele metalen en anderedelfstoFen
isafhankeljk van eene kleine Opbrengstvan enzjn erbedilktmetlkaajeloofboomwotzden.
belastingen. Georgia zond steeds8 vertegen- De wjnstok, velef
loitboomen en de katoehwoordigers en 2 senatoren naar het Congrès heester groejen e1.in hetwild.Voortsheeft
te W ashington. De belangrjkste voortbreng- men errtist,tarwe,gerst,haver,maïs,gierst,
selendeslandszjnkatoen,rjst,mak
's,tabak, tabak ,allerleiool't,meekrap,honnep en vlas,
vlas, vruchten en suiker.Oostwaarts is naar en de dalen zjn er bel
kleed met kosteljke
de zt
jde van Zuid-carolina de Savannah de weiden.Behalve veel klein w ild,vindtm en
grensrivier,en westwaartsnaarde zjdevan er herten, reeën,wilde zwjnen,vossen en
Alabama de Chattahochee, na hare vereeni- sjakals.W ilde bjen laveren er een bedwelging met de Flintrivier de Appalachicola ge- mendenhonig.Eenbelangrjketak vannjvernaam d.De grond is er in de 76 graafsttllappen heid iserde wtjnbouw ,--voortshouden de
ze(?r verschillend en w isselt afvan de kost- inwoners zich bezig met(le zjde-,de bjenbaarste kleilanden t0t de barste zalzdvlakten. en de veeteelt. Men w eidter groote kudden
Tot de steden des lands behooren Savannah

schapen, die tot de vetstaarten behooren en

van den geheelen Staat. Daarop volgt de

w orden.

met ruim 22000 inwoners,ongeveer 20 mjl llitmuntend vleesch, maar slechte w 0l oplevan den m ond derevenzoo genoem de rivier; veren. Groove zorg wordt er aan de paarden
zj is de grootste en aanzienijkste koopstad besteed,hoeweldeze nietbjzondergetrokken

De Georgiërs, t0t het Caucasische'ras benjvere stad Augusta met Ongeveer 12000
inwoners: desgeljks aan de Savannah gele- hoûrend,zjn beroemd wegens htmne schoongentterwjlMilledgeville,de cigenljkehoofd- heid, weshalve blanke slaven en slavinnen
stad van den Staat,weinir beteekent.Inden uit dien stam door de Turken duur worden
burger-oorlog iserhetstadleAtlantaberûem d betaald.O0k naar den geestzjn zj geenszins

gew orden,alshetvereenigingspuntvanondem m isdeeld,maareene langdurigeonderdrukking
scheidene spoorwegen,vanwa,
argeneraalSlter- heeft hen zonder verpoozing goteisterd ()n de
man zjntogtuaarSavannahondernam.Bekend ontw ikkeling hunller gaven belem merd. Die
uit dien oorlog is er Ook Andersonville in Onderdrukkinghebben zj zoowelondervonden
Cobb-county, waar in één zomer 35000 vallhun eigen adelalsvan de Turkscheheergevangene soldaten der Unie in den kerker sthappj.Onderlaatstgenoemdezjn.zjgetrouw
Omkwam en.
gebleven aan htznne Christeljke beljdenis.
Georgië, in het Russisch Groesia, het AVêI is hun toostand Onder hetRussiseh bevoornaam ste F'
edeelte van Trans-caucasië, wind aanmerkeljk verbeterd, maar nog ver

heet bj de lnboorlingen Karthli, bj de van benjdenswaardig.VeletakkenvanntjverOuden Iberia, bj de Byzantjnes Georgia, heid wachten er f
)!
3ontwikkeling.Tntusschen
en in hetPerzisch en Turksch Goerdqjistan, wordt er (?en aauzlenljke handelgedreven te
ligt in het diepe da1tusschen den Caucasus

TiEis en te Achaltsiche.Van de overigem erk-

enhetArmenischgebergte,qrensttennoorden waardiyeplaatsennoemenwjn0gJelisabethpol

aan het gewest derCaucaslyche borgvolken, met rtllm 15000 inwonersJ in de nabjheid
ten zuiden aan Arm enië, ten w esten aan do van deze stad bevinden zlch twee Duitsche
Zwarte Zee en ten oosten aan Shirwan ,en koloniën.
bevat: schoon minder uitgebrtlid dan voorDe oudste geschiedenis der Georgiërs,die)
heen, de landschappen Kasjeth, Karthli, naar hun zeggen)van Tharyam'as,een achterKarthaliniën (Kard0e1), Imeretië, Mingre- kleinzoon van Japhet afstammen, is met
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fabelen doorweven.Daarin bekleedteen zekere

hunnen Staat inljfden.De vernietiging der
Mtskhetl
tos eene belangrjke plaats als de Xongoolsche lleerschapptj in de 14de eeuw
stichter van àltskhetha,de voormalige hoofd- schûnlt weder onafhankeljl
theid aan Georgië

ltlr van Georye VI, die zich
stad deslands,wierpuinhoopenmen Oltlstreeks Onder het bestl
3 geogr.mjlten rloordwestenvan Titlis aan- daarenboven van eenige naburige gewesten
trett. In de geschiedlkundig'e berigten komen m eester maakte, doeh reeds tegen het einde
zj eerst voor in den tjd van Aleœander de dier eeuw viel htat land in de hallden van
Grpo/e, aan wien zj zich onderwierpen.Na Tamerlan. Eerst Georye VIl, die naar het
zjn dood echter werden zj doorPharnalras gebergte geweken was, bovolxd zich in het
vrjgemaakt van de vreemde heersehappj en begin der 15de eeuw in staat,01+1 de M uzel-

t0t :en zelfstandig rijk vereenigd.Ar-et Phar- manueïlte verdrjven en h0tUhristendom in
II= tX.
S begint eene reeks van Koningen uit zjne voormaligo regten te herstelleu. Zjn
verschillende vorsttxnhuizen,die Omstreeks 21
eeuwen in Georgië den schepter zwaaiden.
Tegen het einde der 4de eeuw vttrdrong het
Christendom er de aloude godsdienst,welke

Opvolger Aleœander I bftgillg eohter de groote

tbut,dat htjhetrjk Oizdtr zjne3 zonen verdeelde: W acltlltaity verkreeg Imeretië, Xingrelië en Goerië,- Demetrius (Constantjn)
waarsohjnljk eene dergeltjke was als de Karthli, an Georye Kasjt
?th. Die Staten
Perzische. Daardoor bleef het verbonden met werden vervolgens nogm aals gesplitst,zoodat

het ByzantjnscheKeizerrjk en bood hieraan ereentjdkwam,waarin2GvorsteninGeorgië
bjstand tegen den aanvallen derSassaniden. heerschten. Over het geheel kan men nu de
Toen het rjk van laatstgenoemden door de verdere geschiedenisvan Gtlorgiu verdeelelzin
Arabieren vernietigd was, herschiepen deze die derOosteljkeStaten?welke metPerzië,
Georj'
ië in eene provincie van het rjk der en die derwesteljke,welke metTurkje in
Khallfen, terwjl de koningen van Georyië aanrakiug kw amen. De eerste m oesten reeds
de wjk namen naar bet gebergte,Om hler in de 16de eeuw bukken Onder de Perzische
hunne onafhankeljklleid te bewaren. W él heerschapptjel hac
ldttllveelvan de vreemde,
herkregen zj deze ten volle,toen tegen het maar nog m eer van hunne eigene vorsten te
einde der 9deeeuw llet Arabische K halifaat ljden. Langzamerlland werden er echter beten ondergang neigde, maar slechts voor

trekkingen m et Rusland aangeknoopt.Reeds

korten tjd, daar zj in de lode eeuw weder in 1579 poogdtln de Georgiurs een verbond te
schatpligtig werden aan de Perzen.Eerst ten sluiten met Lra'
n'
I
Tz
rt
z.
sil/t
'd
tii/j/',Om zich van
tjde van Bayeat ffT, tegen het einde der het juk der Perzet
l te bevrjden,doclleerst
lode eeuw , herkregen de Georgiërs hunne I'
edor flclzzokci/j/uam in 1585Aleœanderf.
lT,
zelt'
standigheid, welke zj t0t aan de heer- koning van Kasjeth? ol
zder zjne hoede.
us.
f,
schappt
i der Alongolt
èn, in de 13de eeuw , Omstreeks eene eeuw laterhuwdeHeraeli'
handhaafden.Dittjdperk isdegouden eeuw koning van Kasjet'
h,meteene doi
lhter van
van Georgië. H opwel de ingezetenen nog ge- czaal- A leœis, en later werd de band met
durigmetdeSeldsjoekenmoesten Oorlogen en Rusland n0g meer aaugehaald? vooralollder

zelfs eenigen tjd voor hen het onderspit
dolven, bleven zj doorgaans overwinnaars,
en liet Oeorgische rjk bezat in die dagen
zjnemeest-beroemdevorsten,zooalsDarid111
(1089- 1126), die de uitgewekene Georgiërs

Tltelmoevaz 11, koning van Kasjeth,die in
1740, schoon zelt' een Christen,van zjn
sclloonzoon Nadir, sjath van Perzië, ook
Karthliverkreeg (?i
adeze 2 rjken vel
-eenigde,
zoodat htjna den dood van Nadir (1747)het

terugriep , de verwoeste steden en dorpen Perzisehe Juk afwierp, waarna ztjn zoon
weder opbouwde, Tiflis heroverde. de over- H eraclius 11 zich in 1M83
t een leenm an van
w inning behaalde op de naburige Mohamm e- Rusland verklaarde. MTéI w erd hj Om die

daansche Staten, de legers der Seldsjoeken reden door sjach Aya-Moltammed in 1795verjaagd! doeh de Russisehe wapenshorstelden
versloey,zich van Sjirwan,een gedeeltevan Q
Arménlé en van andere naburige gewesten

hem In zjlleheersehaypj.Intusschen wasde

meester maaltte en zjne heerschappj uit- toestand des lands zo($ ellendig gew orden,
breidde tOt aan Trebisonde,- en vooralde dat Geoye X1?de opvolger van Ileraoli'
tt
s,
Koningin Thamar (1184- 1206), die haar het gew lllig atstond aan Pa'ttl, keizer van

gezaq oefende van de Zwarte t0t aan de Rusland, door het verdrag van 5 Decembex
Casplstthe Zee, het Christendom Onder de
Caucasische bergbewoners verbreidde,e11vele

1799. Na ht
)t overljden van Georye (1800)
verklaarde a?anl bi
j besluit vau 18 Jal
ztlarj
Mohammedaanscheen Christeljkevorstenvoor 1801, dat Georgië was ingolt
jfd in hetRusharen sehepter deed buigen,- alsm ede haar sischerjk,terwjlDaridtdezool
:vanGeorye,
zoon Georye 1T'
r(1206- 1222),die de Perzen er m et het bestutlr belast bleeft0t in 1802.
overwon, velen van hen t9t het Christendom Toen herschiep Aleœander het lalzd in eene
bekeerde, en zich ook met de Opperhoofklen Russisqhe provincie, waarna de leden van
der Kruisvaarders verbond,om den Tslam uit het vorstenhuis van Geûrgië metjaargelden
Palaestina te verdringen.Ditglansrjktjdperk begittigd Of in hooge m ilitaire betrekkingen

der yeschiedenis van Geûrgië nam echter bj hetRussische leger geplaatstwerden.

spoedlg een eindet zoowel w egens binnenln hetwesteljk gedeeltevauGeorgiëscheidlandsche bedorvenheid) veroorzaakt door de den zich i11 de 2de httltt der 15deeeuw M ingeweldellarjen en uitspattingen der Kouingin grélië en Goerië van Tmerétië,wellt laatste
Roesoedan (1223- 1248),alsdool
,deinvallen lziettemin de voornaamste Staat bleef, die
der Mongolen)die het land veroverden en in heersehappj zocht te voeren over de beide
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andere. Hierdoor ontstonden veelvuldige 00r- Jaarboeken. Sommige heldendichten zjn aflogen, welke die gewesten prjs gaven aan komstig uit de dagen van Koningin Thamar.
de invallen der Caucasische bergbewoners en W etenschappeljke werken, met uitzondering
vooral der Turken.D eze laatsten veroverden van ecnige geschiedkundige,zoektm en er te
het eene stuk na het andere,maakten wes- vergeefs.fn den laatsten tjdheeftzich echter

teljk Georgië in den tjd van Soliman 11
(1636)cjnsbaar en hadden geruimen tjd een
overwegenden invloed op de aangelegenheden
des lands.Vooralleverterde strjd ttksschen

Onder de Georgiërs een groote jverterbevordering der wetenschap geopenbaard,en in
hetalgemeen is er onderhetRussisch bestuur,
datin 1802 te Tiiis de eerste sehoolopende,

de vorstenhtlizen van Imerétië e11 Mingrélie het Onderwjs voorllitgegaan.
Georgina. Het gesl
acht Georyina lF'
.of
waaraan 0ok de Perzen,Turken en Goeriërs Dahlia Can.behoortt0t de tàmilie der Zaâmdeelnamen- eenhuiveringwelkkendschouwspel gesteldblgemigen en wèl t0t de groep der
0p.Goerië,hetwelk tegen heteinde der 17de Asteroïdeae.Zj hebben een vruchtbodem met
eeuw onderworpen was aan de koningen van stoppeltjes en meeldraden zonderaanhangsels
Imerétië, maakte zich in het begin der 18de aan den voet.De vrtlchten bezitten geen zaad-

in het midden der 17de eeuw - een strjd,

eenw ,bjgestaan door de Porte,onderwier pluis,doch slechtseenige uitpuilende puntjes,
bescherming het zich stelde, geheel en al en zjn allen geljkvormig.Van Dahlia 01/,.
onafhankeljlt,maar werd doorShliman,k0- ztjn de bloemen van de schtlfen van den
ning van Imerétië, in het midden der 18de
eeuw w ederom veroverd en bleef aan de
ImerétiërsOnderworpen t0t in 1801,toen het
door de Russen w erd bezet.D oor hetverdrag
van 1810 kwam het voorts ollder Russische

heerschappj.AanvankeljkerkendendoRussen
den minderjarigen zoon uit hetlaatste vorstenlluis a1s den leenpligtigen bestuurder des

lands,doch in 1838 werd hj ter zjde geschoven en zjn gebied ingeljfd in het rjk
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van den Czaar. O0k Mingrélië bleefafhan-

keljk van Tmerêtiët0taan den zden December 1803, toen Koning Georye van Alingrélië
zich aan Rllsland Onderwierp,hetwelk hem

en zjnenakomelingenhandhaafdein hetbezit
der koninkljke regten.- In Imerptiëonderscheidde zich in de 2de helft dervoorgaande
eeuw een dapper en hoogm oedig koning,
Soliman 1. Deze, yerontw aardigd over de

sehandeljke sehatting van 40 knapen en
40 meisjes,die hetland Jaarljksaan dePorte

moest Opbrengen,kwam in Opstand tegen de
Turken en m aakte, geholpen door Rusland,

zich vrj van gemelde verpligting. Tevens
weigerde hj, de opperheerschappj van Rusland te erkennen. Eerst s'oliman 11 onderwierp zich den 25sten April 1804 aan den

Czaar, maar omdat hj, althans naar mel
z
verzekerde, niet voldeed aan zjne verplig-

tinyen, werd hj in 1810 te Tiflis in hechtenls genomen en zjn gebied ingeljttlin het
Russischerjk.Eindeljk isbj den Vredevan
Adrianopel(1829)ookdatgedeeltevanGeorgië,
hetwelk meerregtstreekst0tTurkjebehoorde,
m et de vesting Achaltsische aan Rusland afgestaan.
De taal der Georgiërs is ruw ,maar regel-

matig en krachtig en heett een eigenaardigen
bouw.Zj behoortt0tde agglutine
'rendetalen

en vormt met eenige andere takken den Ibé-

rischen taalstam.Zj bezit eene aanzienljke

letterktlnde, w elke met de verkondiging van
het Christendom een aanvang neemt en grootendeels bestaat uit geschriften van godge-

leerden inhotzd,uitvertalingen van den Bjbel
en van de werken van Kerkvaders,alsm ede
van die van Plato en Arisfôteles. De onge-

wjde letterkunde bloeide er inzonderheid in
de 17de eeuw en bevat vooral gedichten en

De gewone Georgine . (Dahlia coccinea) .

sand versehillend van kleur, terwijl de straalbloemen vrouwelUk of geslachtloos zijn . De
schijfbloempjes hebben een 5-tandigen rand .
Het omwindsel is dubbel . Het buitenste gedeelte bestaat uit 5 afstaande of omgeslagen
bladeren, en het binnenste is in 2 rijen
gerangschikt en bestaat uit eenigzins zaamgegroeide bladorganen . De zamengedrukte
vrueht heeft een paar hoornachtige puntjes .
D . coccinea W. is de gewone Georgine, welke
ook D . pinnata Coo, . en C eorgina variabilis W.
genoemd wordt . De wortel draagt spilvormige
knollen, - de stengel wordt bijna 2 Ned . el
hoog en is rood en onbehaard . De bladeren
zijn afloopend en vindeelig en hebben eironde,
zaagtandige sehijven ; zij zijn van boven zeer
glanzig. De bloemen gelijken op eene veelkleurige cocarde, die er zijdeaehtig uitziet .
Wanneer men een deel der plant fijnwrijft,
ontwaart men een eigenaardigen, dock niet
aangenamen geur.
Dit plantengeslaeht behoort eigenlijk in
Mexico to huffs, en zijne soorten zijn in tal-
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rjke versclleidenheden overEul
-opa vorspreid. handeling pueber den Codex Ambrosianus''.
Vooralook heeftmen zitth bejverd,Om lage Tevenshield hj zieh bezig meteene naauwsoorten met groote bloem en aan te kweeken. lteurigevergeljking der talrjkehandschriften
Men vermenigvuldigt ze door verdeeling der van Terenlits te Rome?Berljn en Parjs,en
wortels,doeh deze,die vôôr de vorstuitden leverde daarover ettnige verhalldelingen in het
grond genomen w orden? dient men desw in- Arehif fiirPhilolpgie und P:dagogik''.Zjn
ters m et groote zorg voor kotlde eu vochtig- werk rueber die Aussprache desLateinisehen
heid te bewaren.lntusstthen w orden ook w el im :lterllrömischen Drama,(1858)*'staatdaarstekken geplant, Ot'de zaden in den grond m ede in verband. ln 1859 t0t 1864 werd de
an vala P lalttlls hergelegd.Ditlaatstedientbj heteindigen vau Opvoeriug valz stukkt
den winter te gesehieden; na verloop van 8 vat e1l hi
j bezorgtle tlaarvan wederom
w eken kan m en (1e planten verzetten,w elke nieuwe uitgaven. O0k sehret't'hj n0g eene
doorgaans in hetzelfde jaar n0g bloejell. ,
1Chronik v0l Berlin''(1837 1842,3 dln)''.
A leœander wt?zglikmboldtheeft deze plantnaar
G era, de hoofdstad vau het vorstendom
Europa gezondpn;men betwjfelthetechter2 Reuss?Jongere ljn,isin (1ejongste 25jaar
of zulks lziet reeds vroeger is geschied.A'
Vj eenebloejendefàbriekplaatsgewordon,diein
geven in bjgaande figuur eene voorstelling het laatst van 1871bjua 18000 zielelltelde.
van een tak derGeorgineOp l
/adedernattlur- Zj ligt in een bekoorljk dal aan de MTitte
ljkegrootte.
Elster Ongeveer3 geogr.mj1ten zuiden van
Gepiden is de naam van een Duitseh Zeitz en bjna 4 geogr.mjlten zuidwesten
volk, dat verm aagschapt.wasmet de Gothen

van Altenburg. Aleiz heet'
t er 7 Openbare

naburen w aren.Toen eehter na delldoed van

digst. Behalve etzllgyitluasium en eene reaal-

Attéla (453),t0t wiens legerzj behoorden,
hun Koning Aderik lletJuk derllunnen atl
wierp, namen zj het land iu bezit,waaruit
hj dezeveljaagde,namt
lljkaal'
ldeTheisz,aan

sehool (verbonden met eene hoogere burgersehool voor meisjes en 3 afdeelillgen der
burgerschool),heel
t luel'
lt
?ret
àneweefschool

der Drave en Save, waar zj in 488 bj
Sirmit
lm vruchtelooze pogingen aalzwendden:
om de Oost-Gothei'
l Op hun togtnaar ItaliL
terug te houden.llulzrjltwerd i11566door

kelzvalznjverheid.Alen heefter wolkammerjelzenwolspinnerjen,w01-elzkatoer
lweverjen

en Omstreeks hetJaar280 vöôrChr.heteerst pleinen, regte straten, wêigebouwtle htlizen,
vermeld wordt.Ztjwaren van dellmond der eene uitm untllnde waterleiding e1z gaslicllt.
Aveiehsel ztlidwaarts getrokken en w oonden Van de 3 kerkel
z zjn die van St.Salvator
1tttlr de Overige
aanvankeljk ten noorden van Pannonië,waar en de Triniteitskerk, en ol'
de MTest-Gothen bijdt)Carpathltn l1t
ll
z1
)(
)wes- gebouwen hetkasteelosterstein,hetstadhtlis,
teljl
te en t
le Oost-Gothen huulle Oosteljke dë schouw burg C'l& de ballk het merkw aar-

de Dolzatlen nog verder,aanden benedenloop

en eelle teekensehool.D e w elvaart der ingezetenen vloeit er voortuitversehillende tak-

metOngeveer2000motthanislthc!weefgetouwenq

hierbj elzbj de katoell-drt
lkkerjen)de blee-

de Longobarden vernietigd, die zich onder kerjen en de verwerjen worden dtlizende
A lboin nlet de Avaren verbonden haddell. werklieden bezig gtlhouden.Vt
lorts lleet'
tm en
Koenémond, ltoning d(?r Gepidlrn, sneuvelde er tabakslterverjt
ln? loerloojel-jen, machine-

daarbj met een groot aautalkrtjgskneellten. tàbrieken, jzergietllrjen? paardehaarspinueVan de overigen sm olt een gedet,lte zam tln rjelz,pekkokerjen tlnz.,terwjlin 2 groote
m et de Longobarden, en ettu ander gedeelte
m et de Avaren.

thbriektlll harm olliea's e11 atteortleons vervaardigd worllen. O()lt vindt men t31- bier-

Gepperttlfa,
llEdtlard),j)(
,l1verdittl
zsteljk brotzwertjen, zetlpziet
lt
lrtiell, mosterdfabrieken, aztjnmakertjel? (
!11ooolade-?lt
jm-,handschoeuen. en hoedent'
abriekent en m en
ver
vaar
di
gt
er
vëe
l
kuns
t
l
l
l
oe
m
e
n.
T11 1869
Berljll, scllreef eene dissertatie rDII versu
Glyconeo (1833)-', en gat'voflrts een boek in ontstond er eene lljvel
-lleitlsy-ereel
aigilag, en
het liehtt getiteld: ,,Ueber das Verhiiltnisz er ztjn druk bezochte graan- en wplma1-kder llerlllaunisclten Theorie dtll-M etrik zur ten. Een en andtlr wordt niet weinig bevorUeberliefertlng (1835)*' gevolgd door eene derd dool- den spool'lArt.àg, die zitsh van Gera
letterltundige, gebnrel) te Sttlttin dt/n 29sten
X ei 1811, sttldeerde te Breslau, Leipzig en

Darstellung der granlmatischen Kategûrien

over Zeitz uitstrekt naar de jyThiiringer

(1836)'9. Nadat hj zich in 1836 te Berljn Bahn'' bj A'
Veiszenfels? alsmtàde door den
a1s privaat-dottent gevestigd had,schreet'hj: spoorweg naar Gilszllitz, in 1866, en dien
))U eberden Ursprtlngtlerl-lomerischtlnGesiînge

naar Eichittht, in het laatst van 1871 ge-

(1840, 2 d1n)''? voorts rDie altgriechische opend. Deze stad bpstaat reeds sedertde
Biihne (1843)'', e1z l
1j Ondernam in Alei llde eetlw y werd il1 1450 door de Bohem ers
1844 luet eenige studonten de opvpering der Onder P odtebrad verwoest en uitgtàmpord,in

rCaptivi''van Plauilis in dt
aLatjnsche taal,
waarop hj andtlre bljspelen van denzelttlen
diellter lietvolgen.llierdoorOntving hjtevens
aanleiding, (
)m t
litgavtan daarvan t()bezorgen

1639 in den Dertigjarigen Oorlog door d(
)
Zwtlden gedeelteijk verbrand, en latft
r btj
herhaling door de vlammen vernield. llet
reeds verlllelbe kastee! Osterstein is sedert

met de Duitsche vertaling.Tn 1845 en 1846 1854 de residentitk van den Vorst;httt is in
volbragt hj reizen naar Ttalië,.Om zitth te den laatsten tjd t
lf
lol
-Ilendril
cLX I-II g1o(
)Milaau in kenniste stellen metdenberoemden tendeels in smaakvollel sttjl vërnieuwd;het
palimpsest van Plalli'
tbs.Zjne moelling over bevat 5 zalen,ongeret?r 160 vertrekken,(ltlne

dit stuk maakte hj Openbaar in zjne ver- boekerj, eene wapenzaal enz.Het Oude slot
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Osterstein ihe
s eaf
koms
igGe
uirtade
ee
uw.
-t sehaambeen en zitbeen). Het hoofd rust
rljk
het
id
vor9de
mtt
ha
nshe
op de wervelkolom en bestaat uit ; schedelDe alotlde
distrid van dien paam ,hetwelk op4 (E)geogr. en 14 aangezigtsbeenderen (behalve de ge-

mjl Omstreeks 40000 inwoners telt.Daartoe hoorbeentjes). - Tot de ledematen behooren
behoort onder anderen het vlek Langenberg de armen en beenen. De 2 armen zjn aan
met de Zoutgroeve Heinrichshall, het'dorp weerszjden des ligehaams door het sleutel-

Köstris aan de Elster, en hetdorp Riiders- been met het borstbeen verbonden, en het
sleutelbeen met het schouderblad vormt het
dorfmet belangrjke zandsteengroeven.
G eraam te (Het) is het door banden en sehoudergewricht van den arm. Daaraan is
kraakbeen t0t een geheel verbonden beenstel- met eene zeer bewegeljke kogelgeleding het
se1 van het ligchaam van gewervelde dieren. opperarm been verbonden;hierop volgtdevoorH et dientt0t steun voorde weelte deelen des arm, uit 2 beenderen (nlna en radius,elleligchaams,- tothetvormen van beveiligende pjp en spaakbeen)bestaande,en hiermedeis
holten voor de ingewanden, en t0t cel)t0('- (1e hand vereenigdt gevormd uit8 handw or's
tel,die door
telbeentjes,5
m iddel der
nahandsbeenspieren in bel .
tjesendevin-

weging kan
gebragt wor-
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Geraamte.

de geleding
van den voet
dezelfde is als
die van de
hand.
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gelgeleding
verbonden
met het bekken; daarop
volgen het
kuit- en
scheenbeen,
naastelkander
gelegen en
door de knie-
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Boven die 12

lendewervels,
die op het
bekken rusten. Dit laatste is g0vormd door 5
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gerkootjes,

tengetalevan
3 voor elken
vinger en 2
voordenduim .
Vandebeenen
ishetbovenste
gedeelte, het

.. ,.:.
0.

t:y

been,bj J,het

schouderblad,

bj '
Jde gele-

ding van het
Opperarm -

zaâmgegroeide valsche wervels (hetheiligbeen been,bijk het opperarmbeen,bj Jdegeleding'
methetstaartbeen en de2 ongenoemdebeen- van den voorarm ,bjm enn deellepjp enhet
deren,welke weêrverdeeld zjn indarmbeen, spaakbeen, bj o de handwortelj bj p de
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nahandsbeenderen en bj q devingerkootjes,
in r hetdarmbeen, in s het zitbeen,in J de
kogelgeleding van het djbeen,in '
?
4hetdj.
been! in 1) het kniegewricht? in w de knieschjfin a.hetscheenbeen,iny hetkuitbeen,
in z de voetwortelbeenderen, in aa de navoetsbeenderen enin bbdekootjesdertoonen.
Geram b (Ferdinand,baron von),groeu-

tig, regelmatig Of onregelmatig en bezitten
een s-bladigen,doorgaans regelmatigen,soms

van een adelltjk Hongaarsch geslachten werd
te W eenen Opgevoed.In zjnejeugd scheen
hj weinig behagel
zte scheppen il
aden geesteljken stand.Gedurig tooh washj in tweegevechten gewikkeld en in 1805 riep hj met
gloejenden jverdejeugd te wapen tegen de
Franschen.Van Spanje, waar hj deelnam
aan den 0orlog,begat.hj zich naarLonden,

eene zuilvormenqzj zjn eenhokkig en be-

gespoorden kelk,5,zelden 4 geljke ofongdljket genagelde bloembladen en 10,zelden
15hypogynische,somtjdsperigynische,veelal
aan den voet zâamgegroeide meeldraden,ge-

woonljk met priemvormige helmdraden en

overlangs openspringende helmknoppen.De 5
rator-generaal van de orde der Trapplsten, vrt
lchtbeginsels zitten zoo digt op den pyrageboren den l7den April 1772, was de telg midevormigen bloembodem ,dat zj te zamen

vatten elk 2 zaadknoppen.O0k de 5 lange,

platte stampersbevinden zich z0o digtbjden

vruchtbodem , dat deze zich s-hoekig ver-

toont,t
)nzj dragen5stempels.opdenbodem

der bloemkroon en aan den voet der meeldraden bevinden zich gewoonljk 5 klieren.

De 5 zaaddoozen springen open als zj <jp

om er nieuwe hulpmiddelen t0t het voûrt- zjn;het zaad heeftgeen kiemwit,maarbrengt
zetten van den strgd te verzamelen.Toen grootezaadlobben voort.De Geraniaceën zjn
m en hem hier wegens schulden in heehtenis zeer ongeljkmatig over den aardbodem ver-

wildenemen,verdedigde hj zieh Op hetbui- deeld.Een gedeelte diergewassen,nameljk
tenverbljf van een zjner vrienden,hetwelk de Pelargoniën, bevindt zich aan de Kaap
hj in eenevestingherschapenhad,gedurende de Goede Hoop,- een andergedeelte,waar-

12 dagen tegen de geregtsdienaars ellmoest toe de Erodiën enGeraniumsbehooren,groeit
met geweld uitEngeland verwjderd worden. vooralin Europa,Noord-AziëenNoord-Afrika.

Bj zjne komst in de Deensche haven te
Husum in 1812 werd hj op lastvan Napoleon
gevaten naarParjsgebl'
agt.Voorzekerhebben de eenzaamheid, waarin hj nu zljne

Zi
j hebben 00n eenigzins zamentrekkenden
smaak en een specerjaohtigen ot'harsachtigen
geur.Zj bevatten looistot'en galluszuur,eene
vlugtige olie ot'hars,plantensltjm en somtjds
dagen sleet,alsm ede later de gesprekken met vrje zureu.Deze t'
aulilit,telt ongeveer 50 geden bissehf)p van Troyes?diezit
?hindezelfde slachten.
gevangenisbevond?nletw einig medegewerkt,
Geranium L.ofOoî
jevaarsbekis denaam
om hem eene dw eepzieke rigting te doen

opgaan. Na de verpvering van Parjs door
deVerbondeneAlogendheden werdhj Opvrje
voeten gestt
lld.Tn 1816 ging hj naarLyon,
vertoetde er 15 maanden als nieuweling bj
de Orde der Trappisten (
)n deed daarna zjne
gelot'te in het klooster Port du Salt
lt btj
Laval,waarbj hj de namen M arla Joseph
verkreeg.Zjn jver 0114degt
?strpuge ordensregelsmetnaatlw gtlzetbplid tevervtllllanschpnk

hem weldra groot aanzion,zofldathj opkl()m
totdf?n rang van groeurator-generaalln 1831
ging hj als pelgrlm naar het lleilige Land
en hield op zjn tertlgtocht een merkwaardig
gesprek met AlehemedAl,
i.Voortsbegafbj zich

van cen plantengeslattht uit de fam ilie der
Geraniaceën. llet onderseheidt zich door een
s-bladigen kelk, eene s-bladige blgemkroon,
ela10 aan den votatza)
umgegroeidemeeldraden.

Hettelt,nadatvele soorten bj de geslachten
Pelargonitlm en Erodium gevoegd zjn,ongeveer 80 één:
jarige 0f'overbljvft
nde krtliden,
welke 1
11el ll1 bl
jl
.
ïa al
le 001
.(tt
?l
z (jey w(
?y(
?j(
j.
aaltxdt. Van (1()stlflrten nt
lemen wj: G.coJM'zmôiz/z
?,5zz?, L.m et z-blptllrlige bloemstelt?n en
OllAgekeercl-lla,rtArol*lmige, dollkerroode bloem -

blatien , en 5- tot i-deelige stlhngelbladeren ,

cene zom erplallt derdroogctEuroppsche heu-

vels, o0k bj ons il
ahctl
m slt
h,

G. maoula-

fffzzz? die in de woudfalz der Noord-Ameriin 1837 naar Rome, om hulde te brengen kaanschen Staten grooit,van Canada t0t Caaan den Paus. O0k later vertrok hj der- rolina en w egens llarell zamentrekkenden
waarts en overleed aldaar den 15den Maart sm aalt den naam draagt van aluinw ortel.

1848. Van zjne gestt
hriften vermelden wj: Onze inlandsche soprten zjn voorts:de donPélerinage à Jérusalem et atl mont Sinai kere ootkt
lt
zl'
ryô:/c(G.phaetlm L.
)met2-bl0eeu 1831- 1833 (1836,4 dl1zl''- en rvoyage uaige, alleeustaande bloemstelen tegenover de
bladeren,een regtstandigen stengel,eeneenigde la Trappe à Rome (1838).''
Gérando (De),zie Déyerando.
zins genaalden kttlk en golvende bloemblaGeraniaceën of Oot
jeraarsbekkiyen isde df
ln, de beemd-ooi
jdkl
twrt
îl& (G.Pratense
naam van eene plantenfam ilie, die kruiden, L ,) met z-bloelllige bloemstelen,gave bloemhalfheesters en heesters Omvat m et knoopig bladen, groote, blaauwe bloemen en bjkans
gevinde stengels en takken.De bladeren zjn schildvormige,veeldeelige,gerimpelde,spitse
tegenovergosteld ot'afwisselend, enkelvoudig, bladeren, deylinsterendeoot
jet:
aarsbek(G.Luvaak halzdvormig of op versehillende wjzen cidum L.
) mt
?t z-blt
nemige bloemstelen,5-10bbi
ge
,
af
ge
r
onde
bl
ader
e
n
,
dwar
sgerim pelden
ingesneden of verdeeld, somtjds vindeelig.
somtjds o()k 3-()fs-tallig.Aan den voetder kelk en gekielde zaadrokken, - de zaohte
bladstelen vindt men 2 steunblaadjes. D(, ool
jergarsbek (G.1u0114)L.) met z-bloemige
bloemstelen zjn geplaatst in de oksels der bloem stelen, niervormigo bladeren, 9-l0bbladeren ot'tegenover deze en dragen gewoon-

biqe wortelbladeren, sttngelbladeren met 7

ljk 2 ofmeerbloemen.Dezezjn tweeslach- dnespletige lobben, 2 splctige bloembladen,
V1I.

32
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een ongenaalden kelk en onbehaarde,gerim- Gelderland en Zutphen,genoothetvertrotlwen
pelde zaadrokken,- de dnirenpoot-oojieraars- van Keizer H endrik F ,doch was aanvanke-

%ek (G.columbinum Dec.
4,vroeger reedsgenoemd, de sli
ppigeot
lï/rccrt
sù/)G.dissectum Dec.) met z-bloemige blpemsttxlen,die
korter zjn dan,de in slippige lobben verdeelde bladeren, uitgerande bloembladc'n,die

zoo lang zjn alsde genaalde kelk,behaarde

zaadrokken en gerimpelde zaden?- de rondàltx#ï.g: ooqeraarsbek (G.rotundltblium Dee.4

met z-bloemiye bloemstelen,gave bloembla-

ljk minder gezien bj Keizer Lotl
tarins.Htl
was gehuw d m et Erminyard, eene doehter
vall den graaf ran F'
c-ezr, en overleed ver-

moedeljk in 1131. - Gerard .
ff.
f,een zoon
van OJJO I1.Hj werd graafvan Gelderland
en Zutphen in 1206.Driejaarlaterwerd hj
metzjne nabtlren in oorlogen gewikkeld,en
doorzjn invloed beklom Otto11 den Utrechtschen bisschopszetel.In1212ondersteundehj

den,niervorm lge,gelobde bladeren,eenigzins zjn schoonvader, den hertoq van Brabant,
vleezige en ruige zaadrokken en gerimpelde tegen den bisschop van Lulk. Tn hetzelfde

zaden, - de allerkleinste ool
jeraarsbek (G.
pusillum Dee.4 met z-bloemige bloemstelen,
uitgerande bloembladen, die even lang zjn
als de ongenaalde kelk,bladeren m et 3-sp1etige lobben, zachtharige zaadrokken,en bjkansgladde zaden:- en stinkendeooï/rct
zrdbek (G. robertianum Dec.
) met z-bloemige

jaartrokhjpartjvoordentotRoomsc'
hKoning

genoemde soort heeft een walgeljken reuk

Willem 1 '
plf
z Oranje. Hj werd geboren
omstreeks het jaar 1557 te Vuillatbns in

gekroonden Frederik rtzzl Zwaben, weshalve
Keizer OJ/P IT'rin 1214 Gelderlandverwoestte

en den Graafgevangen nam.luaterwerd hj
Ontslagen, woonde waarschjnljk den noodlottigen slag van Bovinesbtj,verzoende zich

m et Keizer Frederik .f.f,v'oerde van 1223 t0t
bloem stelen, 3- of s-voudige,3-spletige,vin- 1226 0orlog met den Bisschop van Utrecht,
deelige bladeren, gave bloembladen, welke zag zich in de Drenthscheonlustenbetrokken,
dubbelzoo lang zjn alsde genaaldekelk en en overleed den 22sten Octflber 1229.
Balthœsar Gerard,den moordenaarvanprins
als met een net bedekte zaadrokken.Laatst-

eu werd voorheen onder den naam van Herba

A'
l
eerfï sive GeraniiApà:rficz?ibj buikloop, Fransche-comtê en was het 9de kind van
bloedvloejing enz. voorgeschreven. T0t de Jean Gdrcv'#, kastelein en regter aldaar en

B arbe d'Emskercke, uit Holland afstamsieqlanten behooren G.argentenm L ,die in van
mende. D00r het verhaal der rampen, door

Itallëen Frankrjk tehuisbehoorten zilver-

witte bladeren benevensgroote witte ofbleek- de Geuzen veroorzaakt,werd hj zöö opgeroode bloemen draagt,en G.pyrenaieum L.met wonden,dat hj reedsalslzjarige knaap te
witte of licht-purperroode bloemen,desgeljks kennen gaf, de Oorzaak van al die ellen-

J,tewillen
in Frankrjk en 0ok in Spanle groejende. den,nameljk denPrinsran Oraye
D eze gewassen eischen een vetten, lossen dooden.Hj studeerde te Dôleln de regten,
zandgrond, en worden door w ortelscheuring
of zaad vermenigvuldigd.
De olie, welke onder den naam van gera-

en toen in 1571 de verdeeldheid tusschen de

Staten en d0n Jan '
t
l
cz
l Oostenej;k allenqg
toenam ,stak hj er metkrachtzjn dolk ln
lïvzz
lt
l/ïe (oleum geranii) bekend is, wordt eene deur metden uitroep:,?Ik wenschte dien
verkregen door destillatie der bladeren van sS
teek .in het hart van den Prins r@n Ortzzz,#'
'
.
Pelargoninm otfprc/ï.
vt
sif?''
lfzzà W illd. m etw ater.

choon aanvankeljk door teregtwjzing 'tot
Zj heeft een aangenamen, naar dien van kalmte gebragt? werd ztjne woede weder

rozen zweemenden geur,is kleurloos,groenof bruinachtig en w ordt veelal gebezigd t0t
vervalsching van rozenolie. Genoemde plant
behoort te huis aan de Kaap, m aar w ordt

opgewekt doorhet edict van 15 Maart 1580,

waarbj de Prins vogelvrj verklaard werd.
Reeds in 1582 nam hj het besluit,om zelf
dat vonnis ten uitvoer te brengen.Zeer vem
ool
t verbouwd in het zuiden van Frankrjk bljdde hj zich bj hetvalschegerucht,datde
lty was Omgebragt,en trad
en in Ttlrkje.Hetrozenblad-geranillmextl.
act, Prins door Janreg'
dat in den handel voorkomt? is eene oplos- vervolgens in dienstvan zjn neefJean .
D'
MPrJ,
sing van een w einig geranlum olie in veel secretarisvangraafPieterJIP,.
:Jr@n.
Vtzz?.
!
/à!/,
wjngeest.
gouverneur van Luxemburg. Hj was van
G erard.Onderdezen naam vermeldenwj: voornem en om den Prinsoptezoeken,grooten
Eenige Graren ran Gelderland, nameljk: jver voordeHervorming sroortewenden en
.

Gerard .fjom trentwiens afkom stdegeschied- a'
lzoo zjn oqzet te volvoeren. Dnpré hield
kundigen in het onzekere verkeeren.Ook van hem echter bp zich,totdat Baltltasar Gerard

zjne daden en lotgevallen is bjna nietsbe- hem misleidde door de verzekering, dat hj
kend. Men weet slcchts? dat hj een zoon zichnaarSpanjewildebegeven.Nahethouden
was van graaf OJ/p en Om streeks 1105 of

van een mondgesjrek met een Jezuïet te

1106 opvolger werd van zjn vaderalsgraaf Trier,die hem bj het volbrengen van zjn
van Gelderland.Voortswashj beschermheer snood besluit de martelaarskroon beloofde,
van hetkapittelNan St.Afaria te Utrecht en begaf hj zich den zlsten Maart 1584 naar
heeft waarschjnljk deel genomen aan den Parma te Doornik en m aakte dezen bekend
opstand tegen Keizer Hendrik T-'
.O0k wordt mét zjn plan.Parma wilde eraanvankeljk
hp graaf ran Trrtzqs-sezz//er.t/ genoemd, welk nietvan weten,Omdat hj denkleinen,zwakgraal
bchap als huweljksgoed ten deel viel ken lalthasar Gerard niet in staat achtte,
aan zjne dochter J'
atta. Hj overleed niet om zulk eene vermetele daad te volbrengen;
lang na 1117.
Gerard .!'
T, een zoon van maar de raadsheer Assonlqlle bragt hem tot
den voorgaande.Hj werd in 1118 graafvan anderegedachten,zoodatdetoekomstigem oor-

GERARD.
denaax, door dweepzucht Ontgloeid,door de
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4den April 1773 te Danvilliers in het depar-

beloofderjkdommenverblind,doordeJezuïe- tement de la Meuse,trad in 1791 als vrjten gesterkt,doorAssonvilleaangemoedigd en williger in dienst,streed onder Dwmo'ariez en
door Parma ondersteund, zich naar D elft Jowrdan en werd vervolgens kapiteint en

begaf,waar hj in April1584aankwam.Hj adjudantbj Bernadotte,dienhjin 1798naar
noemde zich I'ranLois G'
lwt?zden gafzich uit W eenen vergezelde?waar hj hem doorzjn
voör een zoon van zekeren Pièrre Gfftyoz?,die moedig gedrag bjeenvolksoploop hetleven
te Besançon wegens ketterj was ter dood redde. In 1800 werd hj kolonelen in 1805
gebragt.D00rzjnegehuicheldevroomheiden op het slagveld van Austerlitz, waar hj
door het getrouw bjwonen der godsdienst- zware wonden bekwam ,t0t kommandeur beoefening w0n hj het vel'
trouwen van den noem d der orde van het Legioen van Eer.
predikant Villiers, en daarna van den Prins, Tn 1806 nam hjalsbri
gade-reneraaldeelaan
diemedeljden hadmetdenverdruktengeloofs- den O0rl0g in Prtlissen,was ln 1809 chefvan
genoot.llj zond hem in hetgevolg van den den generalen stafonderBernadotte,envoerde

HollandsohengezantNoëldeOt
vpsnaa'
rFrank- in den slag bj W agram het bevel over de
rjk,doch bj den dood van den hertog van Saksische kavallerie. In 1810 en 1811 streed
2 ../01 wistGerard tebewerken,dathj met hj in Spanje.Gedurendeden togtnaarRtlsbrieven naar de Staten en den Prinsafgevaar- land werkte hj mede t0tdeverovering van

digd werd. Hj bereikte Delft in de eerste Smolensk,wasbjW aloetina-Gorabevelhebber
dagen van Julg en werd aanstonds bj den der divisie van den gesneuvelden generaal
Prins toegelaten, die ongesteld te bed lag. G'
tbdin,werd zelfna den slag bj de Moskwa
Toen reeds zou hj den Prins omgebragt t0tdivisie-generaalbenoem denreddegedurende
hebben? ware de m oed hem niet ontzonken. den terugtogt de achterhoede bj Kowno.In
D e Prins gat'hem vervolgenste kennen,dat 1813 kommandeerde hj eene divisie van het
e armeekorps onder M acdonald en onderhjzjnedienstnietlangernoodighad,waarna lld,
Gerardvertrekken kon.Voorafechterhad hj scheidde zich bj Liitzen, Bautzen en Goldvoor zjn schoeiseleenige Ondersteuning ge- berg. Op den zden dag van den volkerenslag
vraagdenverkregen,waarvoorhjtweepistolen bj Leipzig werd hj zwaar gewond,zoodat
kocht.Hiermede gewapend begafhj zich den hj het leger verlaten moest.Tegen het einde
loden Julj op nieuw naar den Prins,om ztjn des Jaars was hj echter hersteld en streed
paspoort te halen. De onrust stond op zjn xoemrjk bj leRothiflre?NangisenMonterlau.
gelaat te lezen, zoodat 'sPrinsen gem alin, Bj de nieuwe organisatie Ontving hj het

Loése de Oplùze,de vraag deed,wie deze bevelover hetM oezelleger,benevensdewaarm ensch Inet dat Onheilspellend tlitzigt was? digheid van pair en streed voorspoedig den
Omstreeks te 2 ure stoud de Prins van het lGdenJtmj1815indenslag bjLigny.Opden
middagmaalop,en toen l1j den trap van het 18den - den dag van Avaterloo - was hj
voormalig St. Aagtenklooster wilde at
kaan, op marsch naarW avre,maar bjhetvernemen
trofhet stthotvan den m oordenaarhem in het van het gescht
ltvuur deed hj aal
lstonds het
hart.D eze wilde van den schrik en de verw arring gebruik maken om te vlugten?m aar
werd weldra gegrepen elz naar hetraadhuis
gebragt. Toen men hem hier begon te onder-

vragen,vroeg hj verlof?Om zjnebekentenis
op hetpapier te brengen.Nif
lttf
lmin werd hj
vervolgens op de pjl
lbank gebragten door 2

gemagtigdelz uit den l-loogen en Provincialen
Raad en door het geregt en deschepenen van

Delftterdoodveroordeeld.De bjzonderheden
van het vonnis zjn tegruweljk 011te vermelden.Het werd op den 14den Julj op de groote
markt te Delft ten uitvoer yebragt, waarna
men zjn hoofd achter 'sPrlnsen woning Op

een staak zette en de stukken van hetgevierendeelde ligtthaam aan de bolwerken pphing.

voorstel?Om regtstreeksderwaarts te trekken.
Het wexd etthter,t9t grof)tnadeelvan Napo-

leon? niet aangenoiltt
àl. lltj werd vervolgens
.
bj Avavl
-e gewond el
z volgde het leger naar
de overzjde dor Loire. Toen hetvervolgens
ontilonden werd, ontving htjverlof,om zich
ter genezing zjner wonden naar Toul
's te
begeven.Na zjneherstellingvestigdehj zich
te Parjs, maar Ontving weldra een wenk,
om op reis te gaan? zoodat hj zieh naar
Brusselbegaf.Toen hj in 1817verlot'ontving
om naar Frallkrjk terug te keeren, betrok
hjj zjn landgoed Villers-creil. In 1822 en
1827werd hj atkevaardigd naar hetVertegenwoordigend Ligehaam en stelde zich hier in
de bres voor de regten des volks.Nadathj

I'
ilips 11 verhief bj opene brieven van 4 in 1824op dejagtzjnlinkeroorverlorenhad,
M aart 1589 de bloedverwanten van den m oor- nam hj deel aan de omwentellng van 1830.
denaar in den adelstaud en boloonde hen met aanvaardde de portefeuillevan O0rlog,enwerd
'sPrinsen verbeurd verklaarde heerljkheden door Lodewljk Fïlïy?.
s tOt lnaarschalk en in
Liévrttmont? Hostal en Dammortin in Bour- 1832 t0t pair benoemd.W eldra eehter gafhj
gondië.Nûg geene eeuw echterblt
lven zj in de porteteuille over aan den lnaarsehalk Sonlt
het bezit ditpr goederen. Toen nameljk in en werd in 1831 onder het ministérie
1668 Lodet
vî
jk XIF Bourgondië veroverde, Perier bevelhebber van het noorderleger,
toonden debezittersdierheerljkhedenhunne m aakte als zoodanig een einde aan den
brieven van adeldom en htlnne regtstitelsaan
Q A/PJI:.N,die ze echter met
den intendant de T'
verontwaardiging vertrapte en vernietigde.
E tienne Jfhfw'ic:,graaf Gérardtmaarschalk

en pairvan Frankrjk.Hj werdgeboren den

Tiendaayschen veldtogt, belegerde en veroverde ln 1832 de citadél van Antwerpen,
werd in 1834 gedurelzdekorten tjd nogmaals
ministervan Oorlog,zag zich i111835benoemd
t0t groot-kanselier der orde van het Legioen
3:*
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van Eer,werd in 1838 belastmethet Opper- (Cordia G.Jacg.),eenbot
)m ,diein debergbevel over de nationale garde, gedroeg zich w ouden van Brazilië en W est-lndië eene
bj de volksbeweging van 12 Mei1839met hoogte bereikt van 10 Ned. el en s-tallige,
veelgematigdheidenstandvastigheid,enstond, reukelooze,witachtigebloemen draagt,isonder
w egens toenemende zw akte van gezigt, in den naam van rBois de Cypre''bekend.

1842 zjn opperbevelafaan generaalJatt
que- Gerber (Karl Friedrich Wilhelm von),
plltlf.Onder het tweede Kelzerrjk werdhj een uitstekend Duitsch regtsgeleerde en sedert
senator,en Overleed den liden April1852.In

october 1871 minister van Eeredienst in het

1855 verrees te Parjs een standbeeld ter koningrjl
t Saksen,werd geboren den llden
April 1823 te Ebeleben in het vorstendom
zjnereer.
Frankois Ttuccl,baron Gêrard,een uitste- Schprarzburg-sondershauselz,studeerdeteLeipkend hlstorie-en portretschilder der nieuwere

Fransche school.Hj werd geboren te Rome
den llden Maart 1.770,kwam op Jeugdigen
leeftjd in Frankrjk en bezocht erhetatelier
van den beeldhouwer Pajo'
m,vervolgensdat
van den schilder Brenet,en eindeljk datvan

zig en te Heidelberg, verwierf in 1843 den
graad van doctor in deregten,envestigdezich

aanvankeljk a1s advocaat in zjne geboorteplaats, doch in het laatst van 1844 a1s privaat-docent te Jena. Twee jaar later werd
hj erbenoemd t0tbuitengewoon hoogleeraar,

Darid. De Omwenteling onttrok hem echter en i
n 1847 ging hj alsgewoon hooqleeraar
naar Erlangen en in 1851 als zoodanlg naar

geruimen tjd aan zjnekunstenaarsloopbaan,
doch na den dood zjnsvadersvergezeldehj
zjne moeder naar Italië, hoewel hj zich
spoedig genoodzaakt zag om naarFrankrjk
terug tekeeren.In 1793werdhjdienstpligtig;
men bestemde hem t0tadjudantbjhetkorps

Tiibingen.Gedurende de jaren 1857- 1861
werl
kte hj als afgevaardigde van W iirtemberg

te Niirnberg en te Hamburg aan hetwetboek
voor Koophandel en Zeevaart.In 1861 werd
hem de portefeuille van Eeredienstin W iir-

ingénieurs, doch David wist te bewerken, temberg aangeboden, doch hj weeshaarvan

dat hj benoemd werd t0tjuré du tribunal
revolutionnaire,zoodat hj vrjkwam van de
krtigsdienst.Daarditbuitenzjnwetengeschied
w as en hd een grooten afkeer had van Femelde regtbank, hield hj zich ziek, glng
m eestal op krukken en kreeg n0g vöör den
tjd van Robespierrezjn ontslag.In 1795zond
hj zjn eerstestuk pBelisarius''naarde tentoonstelling,en eenigen tjd daarnaschilderde
hj pAmor en Psyche''.Vervolgens bepaalde
hj zich vooralbj hetportretschilderen.Daar
hj de gunst van Napoleon verworven had,
werdhjmeteerbewjzenoverladenenontving
den last om den slag van Austerlitz op het
doek te brenyen.Hoewel hj met weerzin
aan den arbeld toog, leverde hj een groot
(5'/a Ned.ellang, 3 Ned.elbreed)en uit-

de hand en aanvaardde een jaar later het

hoogleeraarsambt in de regten te Jena,het-

welk hj in 1863meteenedergeljkebetrekking te Leipzig verwisselde.Hier bekleedde
hj in 1865- 1867hetredoraat,werd in 1867
1id van den Constituérenden Rjksdag te
Berljn,en in 1871 voorzitter v:n de Landssynode in Saksen,terwjlhj n0g in datzelfde
jaara1sministervanEerediensten Onderwjs
Optrad. Zjne belangrjkste j'
eschriften zjn:
Das w issenschaftliche Princlp des deutschen
Privatrechts (1844)''
, en rGrundziige eines
Systems des deutschen Staatsrechts (1865,
2de uitgave 1869):'.Ook heeft hj belangrjke

opstellen geleverd in de rlahrbiicher fhr
' die
Dogmatik des römischen und deutschen Privatrechts''.

muntend stukt dat het oogenblik voorstelt,
Gerbert (Martin), vrtiheer ron Wbrz3cf
x,
waarop generaal Rapp aan den Keizer de een der geleerdste R.Katholieke geesteljken

tjding brengt der overwinning. Sedert dien
tjd werd hj bj herhaling door Oogziekte
geteisterd.Nadathj zjn nlntogtvan Hendrik
IV'' te Parjs op de tentoonstelling gebragt
had,benoemdeLodewj;kX rrffThem t0teersten
Hofschilder en verhief hem tOt baron. Hj
overleed te Parjs den llden Januarj 1837.
Hj hwaftmeerdan 250portrettengesehilderd,

van zt
jn ljd, geboren den 13den Augustus
1720 te Horb aan de Neckar, studeerde in
eene abtdj der Benedictjnen die van St.
flt
zq
sïf
z,
s in hrt Schwarzwald en werd er
in 1744 t0t priester gewjd.In 1764 zag hj
.

zich benoem d totvorst-abtvan ditstift,deed
dit klooster, nadat het in 1768 afgebrand
was, prachtig w eder opboLlwen en zorgde in

van w elke die der leden van de fam ilie alle opzigten voor den luister der abtdj.Hj
Bonaparte,alsmededievan Talleyrand,Talma? overleed den 13den Mei.1793.Hj heefteen
m adem oiselle M ars, Lonis-p hilippe, madam e groot aantal leerstellige .
0n stichteljke gehriften illhet licht gegoven, w elke geene
Rêeamierenz.beroemd zjn.Van zjne andere se'

stukken vermelden wtin0g:rDedroom van duurzame waarde hebbel. Te belangrjker
Ossian''
Homertls''- PhilippusV''
zjn daarentegen vele van zjnegeschiedkun-

XCorinna op kaap Misenum''
, pDe heilige dige w erken, zooals de rcodex epistolaris

Theresiabtlhetaltaar'' en pDekrooning Rudolphi I (1772)'', - rde Historia nigrae
van Karel X''. Hj was hoogleeraar aan de silvae (1783, 3 dln)'',-- de pMonumenta
Ecoledesbeaux arts,ridder van verschillende
orden en lid vanonderscheidenebuitenlandsche
académ iën.

Gerascanthus P. .
& .is de naam van

veteris lituryiae Alemannicae (1777,2 dln)''!
en de ultgave der rscriptores ecclesiasticl
demusicasacrapotissimunl (1784,3 d1n)''.

-

Gerdes (Danlël),een verdiensteljk godge-

een plantengeslacht uit de familie der Cor- leerde)geboren te Brem en den 16den April
diaceae; het om vat boom en die in Brazilië 1698, studeerde aldaar en te Utrecht in de
groejen. Het hout van G.r'
ul
gaeis A tvf. godgeleerdheid en Nverd izl1724 predikant te
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halve t0t doctor in de godgeleerdheid bevorderd en zag zich benoelnd t0thoogleeraar te algemeenophoûgenprjsgesteld.NazjnterugDuisburg.ll
z1735 werd l1j in diebetrekking keer in Duitschland zag Gerhardzich alsOud-

beroepen naar tll
-onilgttll, waar hj in den heidkundigegeplaatstbtJhetlfoni
nkljkAlusélzm
aanvang van 1736 zjne lessell opende. Hj te Berljl
zqook werd hj benoentd tot 1id der
bedankte in 1742 voor eene benocming t0t Académie en t0t hoogleeraar aallde universihoogleeraar te Brem ent legde in 1752 den tttit. Hj overleed aldaar den lzden Mei 18G7.
postvan académiepredikel'neder,maarbehield Hj heefteene lange kk
peltsvan geschritten
het Onderwjs in de Kerkgesehiedenis. llj waarbj sommige in de Ttaliaansehe taaloverleedteGroningelldtl
n zdenFebruarj1765. in llet licllt gegeven.Daarvan noemen wj:
Hi
j behoorde t0t de rigting van Coecql'
t
,
ts, )Antike Bildwerke (1827- 1844) met 140
maar was geenszins een blind aanhanger van koperen platenl'', - Auserlesene grieehisehe
dezen.Vanzjuetalrjkegeschliftenvermelden Vasenbilder(1836- 1858,4dlnmet330kopewj: rvesperae Vadenses, sives diatribe de ren platenl'', zEtruskiseheSpiegel(dl1- 4,
hyperbolis ex stlriptis sacris eliminandis 1839- 1865 metplaat 1- 3G0)'',- pGriechi(1727)''
, poriginesEvangeliiinterSalzbur- sclleund etruskische Tl'inkstthalen (1840,met
genses ante Lutherllm (1733)'', rAlisttel- 19 l
tokeren platenl'' - rlîtrt
lskisehg und
lanea Duisbergensia,et Groningana theologica, campanlsll
he Vasenbilder (1843,met31 kope-

historica etphilologica (1739 1743)6 dln)',
XElentthus veritatum (1740)'' DTwee
godgeleerde verhandelilxgell over de vrtjheid
van gelpf)f, godsdienst en cousttientie t0t
wederlegying van de Dedllctie der Friestthe
Dooysgezlnden en bëdenltingen over de V
predlkatiën van D. J.Stinstra (1741)'',
Tntroductio in historiam Evangelii seculo
XVI passim perEuropam renovatietkt
.(1744
1752, 4 dln)'', ,
?Origines ecclesiarum in
Belgioreformatarum ett!.(1'
24f))5', Serinium
antiquarium sive miscellanea Gronillgana nova
etc.(1ç61 1765),4dln)'', en rFlorilegium
historico-criticum librorum rariorum (1763,
3de drukl''.
G eregtigheid,zie Reytraavdi
yheid.
G ereform eerden ?zie Herrormde Kerk.

Gerez tserra de) lsdenaam eenerbel-gketen aan de noordeltjke grenzen van P0rtugal, tusschen de dalen der Tamego en der
Liria. Zj telt een groot aantal granietgevaarten,w elke zieh t0teenehoogte van 1600
Ned. el verhelen en des winters doorgaans

ren platenl'', voortsrvasesapuliens(1846)
met21 platenl''
,- TrinkschalenlmdGefiisze
(1848- 1850, met 37 plateul'' - p'
Berlins

antike Bildwerke (1834)'9,-- mltapgorto intornoivasiVolcenti(1831):,
h-- 5
yGrielllistbe
Mythologie (1854- 1855, 2 dln), enz. rNa
zjn dof
)d verseheneu zjne pGesammelte academische Abhandlungen und klttine Sehritten

(1867,2 d1n)''.
Johann Gdr/ztzrcl, een uitstekeud Luthersch

godgeleerde.llj werdgeborenteQuedl
inburg

delz lTden october 1582,vt
arwisst
llde te svittenberg de studie der geneeskunde m et die
der godgeleerdheid en bezooht daarna deuniversiteiten te Jena en te Marbtlrg. Jn 1605

werd hj te Jena magister en doctoren gaf
er collegie in detheologie.Alssuperintelldent

te Heldburg (1606) en hoogleeraaraan het
gymnasium , - voorts als sllperinteudentgeneraalte Coburg hield hj zich jverigbezig
methet voeren van godgeleerdetwistgesprekken,en vertrok in 161G alshoogleeraar naar

Jena,waarhjden l7denAugustus1637ovem
met sneeuw bedekt zjn.over diebergketen leed.Beroemd zjn vooralzjnerLo(
sitheolologpt van Oporto naar Orense een weg over F'
ici''
,waardoor hj de eigenljkegrondlegyer
den pasvan Ruivarensen ovel'een huivering- ls geworden der Luthersche godgeleerdheld.
w ekkenden afgrond.Daarlangsvolbragt Shnlt Gemelde rL0ci'' zjl
'
l in 1G10 in 10 kwartoin 1809kzjn terugtogt.
deelen uitgegeven; een vermeerderde druk
Gerhard. Onder dezen naam vermelden

verscheen ln 1662- 1689 in 22 deelen,- en

wsj:
Eduard Geehard, een der uitstekel
idste
Oudheidkundigen van onzen tjd. llj werd
geboren te Posen den 29sten November 1795,
studeerde te Breslau en te Berljn en vestigde
zich vervolgens te Breslau. W egens zjne
geleerde rluectiones Apollollianae (1816)91vem
kreeg hj een professoraataan hetgymnasit
lm
in zjne geboortestad, hetwelk h!j echter

eene laatste in 1863.Zjne handsehriften,30
deelen beslaande,werden naztjndood.geplaatst
in de boekerj te Gûtha.
G erhardt (Pat1l), een uitstekend dichter
van geesteljke liederen? geborel
z den lpden

oudheidkunde w erd aangetrokken. Te Rom e

in verzet kw am tegen de dool- keurvprst

M aart1607te Gr:fenhainiehelzinK eur-saksen,
verkeerde a1s candidaat in de godgeleerdhfaid

en als huis-onderwgzer te Berljn,totdat hj

zich in 1651 beroepen zag tflt proost te A'Iit-

wegens eene oogziekte nederlegde. ln 1819

tenwald.
ein deMark.Tn 1657keerdehjeclltfàr
en 1822 deed hj wetensehappeljke reizen als diaconus terug naar Berltjn,waar h!
j,als
naar Ttalië? waal' hjj door de studie der een voorstanderdergestrengeluutherstheleer,

werkte hj mede aan de r'
Beschreibung der Frederik 'Ifzqllewzbedoeldevereenigingtussehen
stadt Rome' van Plalner,en bj de komst de Hervormden e11 Lutherschen. Daar hj
van den toenmaliyen KroongrinsvanPruissen weigerde te gehoorzam en aan het edict van
(1828),later Konlng I'
redertk '
frr
flldwzIV,te IG September 1664,waarbj aan de partjen
Rome, Iiam deze eene stichting van Gerltard
in bescherming) die onder den naam van
DInstituto dicorrespondenza archeologica''op

hare Onderlinge verkettering en beschimping

verboden werd,zaghj zich in 1666beroot'
d
van zjne betrekking,en schoon hj Opverzoek
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dergemeentereedsin 1667 in zjne waardiy- denboek enz.(1847)'',- pA.D.Cornetsde
heid hersteld werd,legde hj zeeerlangult
gewetensbezwaarneder.Nu werd hj in 1668
archidiaconus te Liibben, en hj overleed
aldaar den 7denJunj 1676.Van zjnerGeistlicheAndachten (1666 en laterbjherhalingl'',
welke zich door innige, dichterljke vreomheid onderscheiden, zjn de meeste in alle
Protestantsche gezangboeken opgenomen.De

Groot, Javaansche spraakkunst. Uitgegeven
enz. door Gericke'' gevolgd d0or een rLeesboek'' en in 1843 nogmaals uitgegeven m et

een woordenboek. Eindeljk heeft hj zich
verdiensteljk gemaakt doorde vertaling van
den Bjbelin hetJavaansch.
Gerlach. Onder dezen naam vinden wj
een paar vorsten van Gelderland vermeld)

meest-bekendedaarvan zjn:rW ach aufmein nameljk Gerlaeh .
!'
,een zoon van Wicltard,
Herz und singe'', - sNun ruhen alle W ëlder' - pGottlob, nun ist erschollen'' KO HauptvollBlutund W unden,''- pBarmherziger Vater,höchster Gott'')- plch danke
dir demiitiglich'',- en plch w eisz,dasz mein
Erlöser lebt''.Het verhaalvan den oorsprong

eersten voogd van Gelre,en van eene dochter

van Hermant graaf van Zutphen.Hj kwam

om streeks 904 of 910 aan het bewind en

regeerde 26 Jaar, - en Gerlach .
f.
!', die in

1076 graafvan Zutphen was,zich m et Koenrtztzt/, bisschop van Utrec,
ht, verbond tegen

van zjnberoemdlied:rBeiehldu deineW ege'' Dirk fz
-j graaf van Holland,en bj Ilsselis eene legende. In 1844 is ter gedachtenis m ondesneuvelde.
van dezen dichter op hetkerkhofzjnerge- Voortsmaken wj gewag van:
boorteqlaatseene kape
'lverrezen.
Ernst l1#'
lnù von Gdrlt
zcFz,een Pruissisch
Gérlcault (Jean LouisAndré Théodore), regtsgeleerde en dagbladschrjver. Hj werd
een Fransch schilder, geboren den 26sten geboren teBerljn den 7den Maart1795,nam
September 1791 te Rouen bezocht in 1806 ln 1813- 1815deelaandenbevrjdingsoorlog,
te Parjs het atelier van Charles T'Qmdfen studeerde voorts in de regten en w erd in 1823
vervolgens datvan G'
ltêrin.Dejonqe kunste- #)oberlandesgerichts-Rath''teNaumburg.'revens

naar had zich bj zjneeerstestudien,vooral werd hj medewerker aan het rpolitisch
naar schilderjen van Rnbens, schitterende W ochenblatt'' het Orgaan eener partj, die

kleuren, gemaakte vormen en eene stoute Onderdezi
nsjreuk:pNousne voulonspasla
voorstelling eigen gemaakt,en zjn gestreng- contre-révolutlon, mais le contraire de la
classieke leermeester zocht hem daarvan te révolution'' de conservatieve beginselen vergenezen. Zjne beide eerste stukken - een dedigde. Staatkundige regten tegenpver de
ofscier van de Jagers der garde,en eep ge- kr
hj
ar
lg
ler
en
dr
een)
staoon
ndenwi
(aldel
,bu
sea
nan
boe
verschillende
Avonde kurassier-- bezorgden hesa degouden
toekennen,
m edaille.Na den terugkeer derz?ourbonstrad en hj verlangt tevens eene volkomene scheide kunstenaar in dienst bj de Koninkljke ding van Kerk en Staat.In dien geestschreef

ljfwacht te paard,Om voorzjne krjgstafe- hj artikelsin de rKirchenzeitung''van Heny-

reelen de noodige ervaring op te doen. Il1 dJdzll:r#. In 1829 werd hj bevorderd t0t

1817vertrok hj naarItaliëenbezoehtRome 7Land- und Stadtqerechtsdiredor''te Halle,

en Florence, Waar hi
j de stukken Van
oude m eesters copieerde. N a zjn terugkeer
in Frankrpk schilderde hj hethoogst tragische stuk rDe schipbreuk der M edusa'' dat
veel opzien baarde?maar geen grooten bjval
vond. Meer toelulching oogstte hj daarmede te Londen, waar hj zich vervol-

m 1835 totvicepresldentvan het roberlandesgericht'' te Frankfort aan de Oder,in 1842

tot pgeheim Oberjustizrath''1 en kortdaarna

tot lid van den Staatsraad en van de w et-

gevende Commissie.In 1844werd hj pchef-

Priisident des Oberlandesgerichts''te Magde-

burg, en in Julj 1848 washj werkzaam bj'
van paarden bezig hield.Hj vervaardigde er leverde htjeerstiedere maand en laterOm de
voortreFeljkelithographieën,doch keerdever- 3 m aanden een overzigt, waarin hj de hervolgens terug naar Prjs,waar htjden 18den vorming van den Staat verkondigde volgens
Januarj 1824 overleed.
standen en vereenijingen, eene Christeljke
G ericke (J.F.C.),eenuitstekendbeoefe- kerk,eeneChristelkkeschool,eenChristeljk
naar der Javaansehe taal, werd geboren in hupeljk,eene Christeljke overheid en eene
1798.Na het voleindigen zjner studiën pro- onpaxtjdige regtsplaak. Met betrekking tot
moveerde hj in de wjsbegeerte en letteren, hetbuitenland Onderscheiddehj zich doorzjn
tra'd vervolgensindienstvanhetNederlandsche haattegen Frankrjk en zjne welwillendheid
Bjbelgenootschap,bragtgeruimentjdopJava Jegens Engeland. In 1849 werd hj lid der
gens vestigde en zich bovenal metde studie de stichting der plfreuz-zeitung''. Hiervoor

J
do
or, waar hj directeur werd van het
avaansche Instltuut te Soerakarta,zag zich

Eerste Kamer in Pruissen, in 1850 lid van
het Parlement te Ertkrt en daarna lid van

den 15den Januarj 1857.Hj schreefpEerste
gronden der Javaansche taal, benevens Javaansch leer-en leesboek (1831)':,- zschoolboekle ten behoeve der Javaansche Jeugd
(1839)'' Javaansche tabéllen'' - rtzees-

maar in ,1858 verliet hj het staatkundig
tooneel.In 1865 werd hj benoemd t0trgeheim Oberlustizrath''in werkeljke diensten

benoemd t0t ridder der orde van den Nedem hetHuisvan Afgevaardigden.Steedsbleefhj
landschen Leeuw en overleed te Dtisseldorf w erkzaam als een voorvechter der reactie;
alzoo raad van de eerste klasse.
Leopold ron Gdrltzcâ,, een broedervan den
boek voor de Javanen, zam engesteld uit voorgaande. D eze,geboren in 1790,koos de
stukken des Ouden en Nieuwen Verbonds militaire loopbaan, nam deelaan den bevrj-

(1841)''

-

ch-Nederduitsch
mlavaans

woor- dingsoorlog,werdin 1824 adjudantvanprins
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W illtelm 'ptxzl Pruissen)verkreeg in 1842 het zich intusschen zeer gematigd en zochtsteeds
kom mando over de eerste brigade der land- de wet te handhaven.Bj hetuitbarsten der

weer-garde,werd in 1844 generaal-majoor,in Belqische olllwenteling werd hj lid van de
1849 luitenant-generaal en adjudant-generaal, veillgheidseom missiete Luik;hetgeluktehem
en daarna advisérend lid van het ministerie

eehter iliett aldaar de kalm te te bewaren.

van oorlog.Als zoodanig verkeerde hj in de
nabjheid des Konings en bewees aan de
readiebelaugrjko diensten.In 1859 werd hj
generaalderinfallterie,dott
hhaaldezichbjde

Inmiddels wistl1j de atkevaardigden te be-

begrafenis van I'rederlk W 'illem IV eene z()o

wegen,om zich naar 'sHage te begeven,ten
einde er de buitengewone zitting der Statem

Gent
?raal bj te wonen.Tengevolge der gewigtig'e gebeurterlissen te Brtlssel werd hj

hevige verkoudheid op del
zhals,dathj den gekozen t0t lid dttr commissie, belast m et
hetontwerpeneenergrolzdwet,voortsbenoemd
loden Januartj1861 bezweek.
O/JP rott G6rltzc/z, een broeder der beide t0tafgevaardigdenaarhetCongrès,waarhj
voorgaanden. llj werd gëboren il
z 1801, stu- vtltll
- de uitsluiting vap het lluis va'
n OrJ4/e
deerde eerstin de regten,daarna in de god- stem de.Toen Snvletde Choklerverheven werd

geleerdheid,beklceddeaanzlenljkeambtenin t0t regent van België, zag hj zich gekozen
de Kerk,waseindeljk 11otl en Dûmprediker tOt president van hetCongres.In die betreken honorair hoogleeraar te Berljn?en Over- king bevond hj zieh aan hetllookd van het
leed aldaar den 24sten October 1849 Van

gezantschap,hetwelk aan Leopold rtzozSaksen-

I/Z:C de kl-oon van België aanbood,waarna
zjne gesehritten noemen wj:mAuswahlaus OPJ/
Luther's W erken (1840- 1848, ç
24 dlnl'',
hj dezen Vorst den eed op degrondwetafnam.
en rcommt
?utar zur Heiligen Schrift(Neues Bj de reorganisatie der rerterljke magtin
T., 2 dln, 6de uitgas'e 1858, en Altes T., België (1832)werd llj voorzlttervan het Hof
4 dln,4deuitgave1858)''.
van Cassatie.Na diel tjd bemoeide hj zitth
FranzDt
vo//le'
lr.
s Gerlaelt,eenverdiensteljk weinig lllet staatkuntlige aangelegenheden;
geschied- en letterkt
lndige.l1j werd geboren niettemin werd hj in 1839naardeConferenden 18den Julj 1793 te '
W olfsbehringen in tie te L onden gezolldel'l, Om de voorstellen
het land van Gotha, studeerde te Göttingen van België attllgaande de gttldoli
jke sohikkinin de letteren,vestiyde zieh a'
ldaara1s pri- gen met Nederland te verdedigen.Hj was
vaatdocent,en zag zltsh in 1817 geplaatst a1s een jverig vof
lrstauderderUltramontaansche
leeraar aau de eantonnale sehoolttlAarau in rigting en schreet'i111852 eenëbroe,huretegen
Zwitserland. Hier was btlwerkzaam tegeljk de bedoelingen derLibttralen,w elke grootenmet Kortûm ?maar legde in 1819 zjne be- deels oorzaak was van de nederlagen,w elke
trekkingneder,waarnahi
jin1820hoogleeraar laatstgenoemden bj de eorstvolgendeverl
tiewerd aan de académie te Basel,alwaar hj zingen Ondervonden. In 1863 en 1864 stond
voorlezingen hield overRomeinsche en Griek- hj als de leiderderUltramontaansehepartj
sche letterkunde,alsmede Overyeschiedenis. aan het hoofd van Kerkeljkezamenkomsten
O()k nam hj deelaan deherstelllng deruni- te Mechelen.HjheettOnderseheidenegesehied-

versiteit en aan de Oprigting van wetenschap- kundigetstaatkundigeenstaathuishoudkundige
peljike instellingentwaarbj hj ondersteund w erken gesc'hreven,en zieh vooraleen naam
werd doorhetvertrouwen derbevoegde magt. gemaakt(
loorzjne rllistoireduxoyaume des

Van zjne werken noemen wj:Eeneuitgave
van Sallnstius (1823-1831,3 dln),- eene
der mGermania'' van Tt
zci/'
lr
: (183'
;), - en
eene, m et Rotlt bew erkt? van Noui'tts .J.flzreellus (1842).Voorts gafhj uitmetHottinyer
en W ackernayelhet rschweizerisch M useum

Pays-Bas (3de uitgave 1845, 3 dln)''.Zjne
verzamelde werken verschenen in 1859 in 6
deelen in het lieht. De Belgisehe Aeadémie

benot
?mde hem t0t lid, en in 1834 werd hj

voorzittervandeKoninkli
jkegeschiedkundiqe

commissie, terwjl Kol
zing Leopold hem ln
fiir historisehen W issensehaften (1837- 1839, 1843 den titel van baron toekende.lltjOver3 d1n)''t - rllistorische Studien (1841):5- leed te Brusselden loden Februarj 1871.
liche Forse,hung und D arstellung
Ge
rm ai
aans
cSht M us
àum zie Germania.
rGeschieht
G
erm
n (
.) o
(1847)'', - en pDie Gese,
hiehte der Römer
t. eigenl!l
jk St. Germain
(1851, 2 dllzl'', laatstgenoemde werk md en Ztzye, eene stad in het Fransehe departeBaolt@en.Eindeljk noemen wti 1
404 zjne: m ent Seine et Oise,ten noordwesten en niet
3
1Voryeschiehte, Grindungund Entwlckelung vervan Parjs,ligtin een sehilderaehtig fltlrd
op een heuvel aan de Seine en tolt15000
des römischen Staats (1863)''.
Gerlaehe (EtielAllt
lConstautin,baron de) inw oners. Er verhet't zich een oud kasteel,
een Belgisch staatsman en voorzitter valz het hetwelk sedert den tjd van I'
rans I dikwtjls
Hot'vanCassatieieBrussel,gebo/enteBiourge t0t verbljlplaats dielde van het Kt
lninkljk
in Luxemburg delz 26sten D ecember 1785, llof, doch in 1840 in eene gevangenis herbegon zjne regtsgttleerde loopbaan onder stshapelzwerd.lletWoyc/zvanSt.Gt'rmailzheeft

Napoleon I als advoeaat bj het HOf van eene uitgestrektheid vtm S/4 t
il geogr.mjl
Cassatie te Parijs. Na de vereeniging van en is wegftns ztjuepraehtigebot
lmel
'
lberoemd.
België mt
lt de Nederlandon werd hj raads- Germ ain (De graat'de St.),eel
z berllcht
heel- in hetH ot'van Appêlte Luik.'(n 1824

gelukzoeker,allthem ist t)n duivelsbanner:was

was hj lid van deTweedoKamerderStaton ectn m an van flnzekttre afkom st.M en hield
Generaalen belzoorde erweldra t0tdehoottlen
der oppositie.Behalve m et betrekking t0tde

hem votll-den Porttlgêschelzmarkies '
van .'
Pefmar, voor den Spaanschelz Jezuïet Ayma'
r,

zaken der R. Katholieke Kerk betoonde hj voor den ElzasserIsraëlietSûmon '
lfzbl#'?vot
)'
r
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den zoon van den belastinggaarder Rolando
te San Germano in Savoye,voor een afstammeling
' van den prins Ragotzy uit Siebenbiirgen enz.Hj gafvoor,dathj 2000 Of3000

voordeel te doen,- verderin zjnezeera1gemeene,schoon hoogstoppervlakkigekennis,

en in zjn innemend voorkomen.Hj overleed
te Eckenförde in den aanvang van 1780.

Jaar0ud wasen Christ'
usbenevensde12Apos- Germ anen noemden de Romeinen hunne
telen persoonljkgekendhad.Sedert1750ver- noordeljke naburen,die,onderscheiden van
toonde hj zich teVenetië a1scomtede.
& /Jl- de Galliërs,Sarmaten en Scythen,aanvankemare,te Pisa als chevalier Schöninvq,teMilaan 1jk tusschendeRjnen deWeichselgevestigd

als chevalier W alldone, en te Genua als waren. Thans geef't men dien naam aan de
graaf Soltykow. D00r madame de Tpzzl.pc#plr Duitschers,Nederlanders,Engelschen en Skanwerd hj aanbevolen aan Lodewj;k XL die dinaviërs.Volgens de Romeinen is het woord
van hem de alchemie wilde leeren en hem afkomstig van hetLatjnschegerman'
tbs(broein 1760 naar Londen afvaardigde,O&n er de der), doch volgens latere uitleggers is het
vredesonderhandelinge: voor te bereiden.In- van Celtischen Oorsprong en staatin verband
tusschen had deze duivelskunstenaarzich door met dergeljke woorden, die de beteekenis

zjue welwillende verstandhouding met den hebben van sehreenwer (krijgsman) Of van
maarschalk de .
& P6-ï:!: den haatOp den hals bnurman. De Germanen zjn afkomstig uit

gehaald van den hertog de OAtII6'?:J,en daar Opper-Azië en behooren ttlt de lndo-Europédeze hem aanklaagdealseenRussischen spion, schevolkerenfamilie,welkedesgeljksdeInen vanPittzjneinhechtenisnemingverlangde, diërs en Perzen, de Grieken en Romeinen,
moest hj dewjk nemen naarhetvasteland. de Celten en de Slawen omvat.W anneer die
Bj de omwenteling in Rusland in 1762 ver- familieindezeverschillendegeslachtenverdeeld
v
ulde hj eene belanjrjke 1
-01.GraafOrl@>, werd, bleef 0ns onbekend. Zeker echter is
die hem later te Nurnberg leerde kennen, het, dat de Germanen het langst vereenigd
noemde hem ,,0a1*0 padre (lieve vader) en bleven met de Slawen en met deze - doch
schonk hem 20000 Venetiaansche zecchinen. in de voorhoede - westwaarts togen.In de

Van Petersburg begaf St.Gerzzlip zich naar 3de eeuw vôôr Christus bevonden zj zich,
Berljn,vertoefde m 1774 Onder den naam

van Tzarogy - eene OmzettingvanRagotzyte Schwabach en verwierfhetvertrouwenvan
den Inarkgraaf Icarl afl:acs#6r ron alsylccA,
die hem me'
denam naarItalië.Na zjn terug-

waarschjnljk reedssedertlang,aandekusten
der Oostzee, en in. de 2dE'eeuw trokken zj

metde Cim bren en Teutonen naarhetzuiden.
CaesarverdreefGermaanschebendenuitGallië,
en Alt-qltstu,
n zag zich genoodzaakt,de noor-

keervondhj eenewjkplaatsbjdenlandgraaf deljke grenzen van zjn rjk tegen hunneinKarelrczlHessen.- St.Ger-cïzlbezat,behalve

vallen te beveiligen.Na eene langdurige rust

zjne goochelkt
lnst, een groot aantalmerk- nam onderuK arelts ad.zlreli'lr:devolksverhuizing
waardlge kundigheden.Hj sprak bjkansalle uithetnoordennaarde zjdevan deDonauen
talen en hadzulkeenvoorbeeldelfosgeheugen, deBovenrjneenaanvang,- endeFrankenbedat hj ieder boek na eene eerste lezing van gonnenGalliëaantetasten.W èlwerdenzjbtj
buiten kende;- voortsbespeelde hp verschil- herhalingteruggew orpen,maarsedert360lieten
lende muziekinstrnmententen daarbj de viool de Romeinen Germanië varen.Allengs vielen
met z0o groote vaardigheii, dat men een
kwartét meende te hooren.Met beide handen

ook Gallië,Hispanië,Italië en de Donaulan-

tegeljk kon hj op 2 vellen papier alles opschxjven,wathem werd voorgezegd,en naar
zjn voorgeven k0n hj uit ieder handschrift
hetkarakter en zelfs den naam vandenschrjver bepalen.00k beweerde hj, dat hj op
zjne tweede reis naar Indië hetgeheim had

veroveraars, die evenw el meer geschiktheid
bezaten Om de landen te nvermeesteren dan
om ze te behouden.Vele nam en vanGerm aansche stammen waren aan deRom einenbekend.
D e voornaam ste w aren volgens Tccffv.s de
Ingaevonen aan de zee,de Istaevonen in het

len, Ja, zelfs Noord-Afrika in de magt der

ontdekt Gm edelgesteenten te vervaardigen, westen,en de Herminonen in hetmidden.Hj
alsmede om eene soort van thee te bereiden OnderscheidtvoortsdeSvionen(Skandinaviërs)
thédeRussieofaquabenedettagenaamd- , endezuidoosteljkeGermanen(Bastarni,Peu-

welke de eigenschap bezat,dat zj aan de cini).Deomvangvan hetstaatkundigverbond
ouden van dagen de kracht en schoonheid der Suëven wordt door de geschied-en aardderJeugd teruggaf. Hj verklaarde, dat hj rjkskundigenverschillendvastgesteld.Behalve

geen voedselnoodig had,en men za4 hem de Bastarnen,waren de Cimbren enTeutonen

nooit eten of drinken.Vaak viel hj ln een hetvroegstaan de Romeinen bekend; Caesar
diepen slaap, en gafvoor,dathj inmiddels voeroe voor>lO0rlog met de Suêven.Aan de
in andere gew esten der w ereld geweest was, RjnwoondendeSicambriërs,Usipeten,Tencwaarhj ophelderingen had ontvangennopens teren,Tubanten (Twenters)enBatavieren,de toekomst.De dood van Lodewl
jk XF is verder oostw aarts de Bructeren en de M arsen
werkeljk döor hem voorspeld.Nu en dan (bewonersvanbroek-enmarschlanden),voorts
verdweenhjgedurendeeenigemaanden.Geljk de K atten en Hermonduren. Aan de kustder
allegewaande toovenaars zjnereeuw ,evenals Noordzee,tusschen de Rjn en deElbe,boden
bjvoorbeeld zjn leerling Cayliostro,beweerde de Friezen en Chauken een dapperen weêrhj, dat 11j ingewjd was in een hoogeren stand aan alle vreemde veroveraars.T0t den
graad dervrjmetselarj.Zjnekunstwasvooral meer zuideljken stam der Chertzsken behoorde
daarin gelegen,dat hj de zwakke zjdenvan de dappere Armin ofH erma'n,de overwinnaar
anderen wist op .temerken en daarmede zjn der Romeinen, en zjn tegenstandar M arbod
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vereenigde de Marcomannen en andere ooste- dckr.
v(volksmannen)i1zzwang.- Deverove-

ljke stammen tOt een afzonderljk rjk,het- raars van Brittanje volgden hun eigen weg.
welk echter slechts korten tjd bostond.De Zj stichtten in Engeland een zevental kleine
Gothell, tusschen de Oostzee en de bTonnen koningrjken,welkeallengseennieuwenStaat
van de oder gevestigd, de Bourgondiërs en
Lugiërs komen in de lste en 2de eeuw n:g
nietvoor in degeschiedenis.omtrentdewoonplaatsen van deze en van de overigestamm en

vormden.D0or den invalder Normandiërs in
de lldeeeuw werden er eehter de Germanen
met de Fransehen vermengd, 'tgeen Op de

ontwikkeling hunner taal een belangrjken

invloed had.Niettemin bleefde Germaansthe
Uit de oorlogen tegen de Romeinen hadden grondslag er Ongeschokt, en Ellgelsche zeede Germanen de nadeëlen hunner versnippe- vaarders bragten Germaanstl,lle zeden en gering leeren kennen.Zoodra zj derhalvegroote w oonden in alle Oordelzder w ereld.
ondernem ingen ten uitvoerzochtentebrengc'n,
Op het vasteland gingen Ondersoheidene

spreken wj onder Germania.

vereenigden zj zich tOtduurzamebondgerloot- krachtige stammen vt?l
-l(
)ren. llet westeljk

schappen, wier nieuwe benamingen die der gedeelte der Franken was w eltll-a van een

izonderljke stammen deden verloren gaan. Rûmeinsehen geest doortrokken.De Gothen,
Sedert den aanvang der 3deeeuw zien wj die, van de Oostzee zuidwaarts trekkend,
de Alemannen optreden;deze veroverden de aandenbenedenloopvandeDona'
ueen bloetjend
landen langs de Main en de Rjn, drongen rjk gestieht hadden,bezweken spoedig voor
zuidwaartst0taan deBpdensee)enoostwaarts de Hunnen.Na dendoodvanAftilaontstonden
t0t aan het vereenigingspunt van de Giinz er al w eder nieuwe verdeelilagelz. Tlteoderlk
m et de Dollau. M ('t hen verbonden zich de bragt de Oost-Gothen in Ttalië elz deed er

Jutungen, die na de 5de eetlw Stléven (Zwaben)genoemd werden.Tegcljk metdennaam
van Alemannen Ontmoeten wj dien van Franken aan de Beneden-Rjn?die zich in Saliselze

een troon verrjzen?dieeehterbj zjn dood

Brittanjo. De Saksers van het vaste land
verdeelden zich in den tjd der Karolinyen in
W estfalingers (aan de Ri
jn en de MTeser),
,
Angeren (bj de MTeser), Oostfalingers (tot
aan de Elbe) en Noord-Albingers (ten noorden van de Elbe). Deze laatsten grensden
aan de D enen,die na den uittogtder Saksers
naar Brittanje het Jutsche schiereiland t0t
aan de Eider hadden ingenom en.Eene afzolzderljke plaats werd bekleed df
lorde Friezen,

onderworpen werden.Hetsehjnt,datvan de

instortte en in 555 (
1001
- (1o oost-ltomeinen
geheel vernietigd werd, w aarna het gehtlele
volk allengsverdween.De MTest-flothen trok-

en Ripuarische verdetilell. Een gedeelte der ken OuderAlariknaarItal
iëenonderAtha'
alf
Salische Franken vt'roverde Onder de M ero- naarSpanje,waar I'
Vallia (429)een rjkvest
'
lizwdzl allengs het noordeljk gedeelte van tigde,datzich onderE'arieh overhetgrootste
Gallië en vereenigde nietalleen alde Fran- gedeelte deslandsuitstrekte.Zjwel
*deneehter
kische stam men?maaro()k dem eesteDuitsehe door Cltlodwiy uit Gallië verdreven, en in
volkeren t0t étl,n grooten Staat. Het Main- Spanje in 711 doordeArabieren oppt
?n kleidal, eerst door de Bourgondiërs, later door nergebied tert
lggedrongen?terwjlzj in taal
de Alemannen bezet,werd door de Franken en zeden zich vormden lzaar (1e Rom einen.
ingenomen.Methen waron(1eKatten(Hessen) De voormalige naburen der Gothen,de Botlrvermaagschapt, die intusschen eene zekere gondiërs, vertoonden zich tegen het einde
matevanzelfhtandigheidhaudhaafden.- Sedert der 3deeeuw aan den bovenloop van de A'Iain
heteindeder3de eeuw droegen (
le noordeljke en hadden w eldra haar geheele stroom gebied
stammendennaam vanSal
tsers.Eenevermetele in bezit.Toen hun rjk in 437doorde Hunbende van deze stak Over de Noordzee en nen vernietigd werd, trokken zj naar de
maaltte zich in de 5de eeuw m eester van Rhône, waar zj in 580 dool-de Franken
Lugiërs de MTandalen afstam men, die in de
2de en 3de eeuw van de Oder naar Dacië

trokken en in de 5deeeuw Spanjeveroverden.

De W est-Gothen onderwierpen er de verbondene Silingen en Alanen en togen onder Geny:z'o in 429 zelfs naar Afrika, waar hun
gezag in 534 dool-Belisari'
usvernietigd w erd.

De noordeljke Gf
trmanen ofSkandinaviërs

stonden geheel op zilth zelven.X en verdeelt
dic reeds vroeger dan de Saksers m et de hen in 2 takken,den Deensch-Gothischen en
Franken verbonden waren. Uit de M arco- den Zweedsch-Noorschen. D e Denen waren
mannen is waarschjnljk de vierde Duitsche Op Seeland en de naburige eilanden gevestigd
hoofdstam gesgroten,nameljk diederBejeren en breidden zich van hier uitover Schflnen,
(Bajovarii,Belparii),die zich tlitstrektenvan en w at later Over Fiinen en .lutland. De
de Lech t0t aan de grenzen van het gebied Gothen wopnden Op het Zweedsehe schierder Avaren, en van het Bohem erw oud en eiland t0t aan het A'
Vener-,MTetter- en H.jelhet Fichtelgebergte t0t aan het Etschdal.De m ar-m eer. M eer oostwaarts bevonden zieh de
Thiiringen, afytamm elingen van de H erm un- Zweden, meer westwaarts de N ooxw egers
duren, behoorden niet t0tgemelde stammen, Ot
'Noren. Zj hebben eeneafzonderljkegemaar w aren vermaagschapt metde Franken. schiedenis,terwjl de Deensche met die der
Die stammen, welkedeoeversvan deRjn, D uitschers is verbonden.
de Donau, de W eser en de Elbe in bezit
M etbetrekkingt0tdebevolkingvanD tlitschhielden, werden allengs in het groote Fran- land w as vool'al(le oorlog der Germanen m et
kische rjk opgenomen en bestempelden ook de Slawen van grootbelang.Deze waren in
zich zelven met den naam van Franken. de 5de en 6deeeuw tOtaan de Elbe,de Saale
Eerst in de 12de eetv kwam de naam D'
uit- en de M ain doorgedrongen.ln herhaalde w or-
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stelingen veroverden de Duitschers eerst met land van wouden en moerassen, waar zich
het zwaard, daarna met den ploeg en de veelvee bevond en ook delandbouw beoefend
spade de landen t0t aan de oderen gydeel- werd. Van het w esten naar het oosten liep
teljk td aan, Ja, tot over de '
W elchsel. er,naarhunne meëning,hetHercynise'hwoud

Desgel
jks werd door den Bejerschen stam , doorheent hetwelk door de latere aardrjksnadat Kamelde GrootehetrjkderAvarenver- kundigen gescheiden werd in het Bohem ernietigd had,hetland ten oosten van de Ens. woud,llet Reuzengebergte,de ludeten,dell
alsmedeaan deMoer en deDravegrootendeels Harz, den Taunus en het Stshwarzwald.Van
in een Duitsch gewest herschapen.Daaren- de rivieren waxen de Rt
jn en de Donau zeer
tegen w aren hunne veroveringen in Bohemen goed bj hen bekend De westeljke arm van

en Moravië zeer gering. Zj stichtten echter de Rjn droeg bj hen den naam van Yahalis
volkplantingen aan de zuideljke helling der (W aal) en de Oosteljke die van Flevo (V1ie).
Carpathen en in Siebenbiirgen.Deze bleven T0t aan do Eems, de W eser en de Eder
aan harealoudegewoontengetrouw,terwjlde hadden zj oorlog gevoerd, desgeljkst0t
H ongaarschekoloniën gaandew egzichoplosten aau den benedenloop der E lbe, met wier
indeMagyaarschebevolking.- HetRomeinsch- bronnen eerst DLo Ctuyl .sgoed bekend was.

Duitsche Rjk,doorKareldeGroolegegrond- O0k wisten zj ietsvan de Saale,deTrave,
vest en door Saksische en Frankische konin- de Oder en de '
W eichsel.Volgens deRomeingen uitgebreid,ging allongs zjneOntbinding sche berigten was Germania in de eerste en

te gemoet.Deaanzienljkstevasallen maal
kten
zich Onafhankeljk, en na den Vrede van
Munster (1648) bestond de eenheid desrjks
enkelin naam.Delaatste overbljfselen dier

eenheid werden geschokt en vernietigd (loor
de Opkom st van den Brandenburgsch-pruissischen Staat en door de groote Fransche Omw entelingm etharegevolgen.Den6denAugustus
1806 legdc I'
rans 11 de Room sche keizerskroon neder.De Bondsacte van 1815 stichtte
een zeker verbond tusschen de Duitsehe Sta-

tweedeeeuw onzerJaartelling Opdevolrende
wjzebewoond:Opheti
zoordëljkeschierelland
bevonéen zich de Cimbren, Teutonen,Ambronen, Haxoeden en Eudbesen, - en deze
laatsten waxen met de R elzdignen)Avionen,
Angelel), MTarnen, SvardolAen en Nuitonen
verbonden (1oor de Northus-diënst,w ier zetel
zich op één der oostzee-eilanden bevond.
Tusschen de Elbe en de Eem s w oondelz de
Chauken, en verder w estwaarts tot aan de

monden vallde Rjn deFriezen.Tusschende
ten, maar geen Duitsch Rjk.De Zwitsers Elbe (meer zuidwaarts) en den Harz waren
hadden zich voorts reeds Onafhankeljk ge- de magtige Cherusken gevestigd,met welke

maakt in de 14de eeuw , en ook de Neder- de Angrivariëxs, Fosen, Doelgoebinen, en
landen waren allengs t0t eene zelfstandigheid Chasoearen verbonden waren. Tot aan llet
j'
ekomen,diein1648erkendwerd.- lntt
lsschen einde der 2de eeuw woonden ten Oosten van
ls in 1871 het DuitscheKeizerrjk hersteld, de Cherusken de Longobarden, wellke eernadat reeds in 1866 onderscheidene Staten in lang begonnen te verhuizen.T0t de stammen
Pruissen waren Opgenomen. TOt de Ger- van hetRjngebied behoorden deSicambriërs,
m aansehe Staten behooren alzoo genoem d tusschen de Rjn,de Lippe en deSieg geves-

Keizerrjk, Oostenrjk, Zwitserland, Neder- tigd; afdeelingen van hen waren waarschjnland,België (gedeelteljk),Groot-Brittanlemet ljk de Gambriviërs en de Marsen. Hunne
zjne volkplantingen,ZwedentNoûrwegen en voormalige naburen fen zuiden, de U biërs,
D enem arken, en de Vereenigde Staten van w aren naarden linkeroevergetogen?deGuberNoord-Am erika.M en begroot hetaantalGer- nen desgeljks,en beiden waren bondgenooten
m anen op ongeveer90 tot 100 m illioenzielen. der R om einen.Tot de Onrustige stam men beGerm ania was bj de Romeinen het land hoorden de Chamaven, Usipeten,Teneteren,
ten noorden van de Donau en ten oosten van

Tubanten en Amsibaren.welke m et bovenge-

volgensin Belgica'en Germanlaverdeeldwerd,
welke laatste men wederom splitste in Germania Superior metAfainz en Germania Infel'ior met Ketzlen alshoofdplaats.H etbestuur
van Belgica Prim a w as te Trier, dat van
Belgica Secunda te Rheim s. Aan de Donau
ontstonden voorts de provinciën Rhaetia,Nori-

ltatten bevonden zieh de Hermonduren, de
tegenwoordige Thiiringers.'W egenshet vool't-

de Rjn, hetwelk door de Germanen t0taan noemden later den Frankenbond slotpn.Ten
het strand der Zee en t0taan de Sarmatische Oosten van deze stamm en breidden deSuéven
en Dadsche volkeren bew oond werd. Toen zich uit. Hier vinden wj voortsde Katten,
A'
ayust'
l
ts t0t beveiliging van de noordeljko wier nakom elingen Onderdennaam vanHessen
grenzen zjnsrjkshetlarld aldaarin provin- de alptlde w oollplaatsen bewaard hebben.T0t
ciën verdeelde?vormde hj uitde gewesten, hen behoorden de Alattiaken aan den Taunus,
welke tOtGalllëbehoorden,tusschen deRjn alsmede de Batavieren, die langs den oever
en de Seinede provincie Belgica,welkever- van de Rjn afdaalden. Ten oosten van de

rukken der Slawen werden hunne oosteljke

grenzen van de Elbe naar de Saale verlegd.
Tn het Fiehtelgebërgtt,woonden de'W aristen,
en aan den boven- en m iddenloop van de
Main de Alartsomannen. Deze werden dûor

cum en Pannonia,terwjl tusschen de Rjn M arbod Over het oosteljk woudgebergte in
en de Donau de AgriDecum atesalsRomeinsohe het door de Bojers verlatene Bojohemum gevolkplantingen een voormuurvorm den naarde bragtensto3lden metdeQuadeninverband,die
zjde der Germanen.W aar de Romeinsche in hunne nabuurschap w oonden en vervolgens
beschaving noq niet was doorgedrongen, in Pannoniëverdwenen.Bjde Elbe grensde
vormde Germanla,volgens de Romeinen,een

aan hetgebied derHermonduren datderSem-
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nonen.Ten zuidoosten van dezebevonden zic'h de weiden en wouden waren v00r algemeen
de Silingen! en achter deze in hethedendaag- gebruik, Men verbouwde er vooral gerst,
sche Sileziè de Lugiërs, wgaruit vervolgens haver,boonen en gierst,- vopl'tsook rogge

de MTandalen gesproten zjn.Tennoordenvan en tarwe.De 00f'
t-en wjnbouw werddoor
de Lugiërs, in het MTarteland, had men de de Romeinen ingevoerd aan de Rjn en de
Bourgondiërs, welke wj aan de Rjn en de Moezel.Uiteen en anderkunnenw!
jopmaken,
Main,en vervolgens aan deKhôneaantreffen.
Ten noorden van hen, aan de kusten der
Oostzee, ontwikkelden zich eenige Gothisehe
stammen, zooals de Oothen,Rugiërs,llertl-

welk voedselde Germanen gtlbruikten:melk
en kaas, vleeseh van tamme dieren en wild

hadden zjin Overvloed.lletgraan diendet0t
hetbereiden van brj en van grofbl'
ood,als-

lers en Skiren.Zj trokken eerst zt
lidoost- m ede t0t het brouw en eener soort van bier.
waarts en namen later in Italië en Spaqje Yan hol
aiy vervaardigde men reeds vroeg
een einde,terwjlsommigenvervolgensaande meede,en ln den tjd der Romeinsche keizers
Zwarte Zee met hunne barbaarsche naburen kwam er ook wjn van de Overzjde van de
inen
zjn zamengesmolten.Meerzelfstandig bleven Rtjn. De Germanen stonden bj de Romtl

aan de monden van de D onau de Bastarnen, bekend a1s stoute drinkers. Hunne kleeding
die reeds a1s huurlingen van den Macedoni- vervaardigden zj van linuen (
)n wollën stof
schen koning P erse'lts tegen de Rom einen ot'van vellen.De mannen droegen veelaleen
gestreden hadden.Hun naam verdwjntintus- naauw sluïtenden rOk en hingen een stuk grof
schen al spoedig.Door de veroveringen,uit- doek of een dierenvelOver de sehouders.H et
gaande van de Romeinsche wingewesten gewaad der vrouw en bezat enkel armsgaten,
Germania,Belgica,Rhaetia ('n Noricum,ver- maar geene luouwen,en haar mantel? dooranderde de kaart van hetaloude Germania, gaans van linnen?was m et eelle gesp vastgealsook doordien zie'h de kleinere stamm en t0t heeht. Z00 bleef'de kletaderdragt ook in de
groote bondgenpotschappen veret'nigden.Ale- volgende eeuwen. De r0k (1t'r Saltsers en
mannië was in de 5de eeuw begrensd dool'de Longobarden was langer dan die der ovorige
M ain en de Zwitsersehe Alpen, dof)r deLeeh stamm en en om de hctupen met een gordel
en de Vogesen.H et grensdë sedert heteillde vastgesnoerd. De aanzienljlten droegen een
dier eeuw ten noorden en in den Elzas aan schoeisel, en de vrje mannen en vrouwen
het gebied der Franken. Ten Oosten van lieten hethaargroejen.

Alemannië strekte het land der Bojparen zich

uit, - ten noorden dat der Franken t0taan
de kusten der Noordzee en diep in Gallië,dat der Hessen aan de Eder, Fulda en
MTerra, - dat der Thiiringers tussohen den
H arz en het Thiiringer woud, tusschen de
W erra en de Elbe,- en ten noordendaarvan
dat der Saksen t0t Over de Eider.
T0t de zaken,die (
ap het volk en hetland
der Germanen betrekking hebben, behooren
de Germaansche Ov#l:i#lzfz/#d,het Germaandc/zd regt en de Germaansche taal.Achtervol-

gens zullen wj daarbj stilstaan.
D e Germaansche tlzftsFzeïtozfwt?c is eene wetenschap, die den openbaren en huiseljken toestand der Germanen beschouw tvan de oudste
tjden t0t aan Karel de G;'
t?
o/:. De Oudste

In den tjd,toen zj nOg rondzwierven,en

Op hunne veroveringstogten was de wagen de
woning der Duitsehers. O0k hunnt
! vaste

woningenbouwden zj van hout en dekten ze

metstroo,rietOfplanltell.D e wauden werden
hier en daar besehilderd.Van binnen vormde
zulk een huis slechts een enktàlvertrek.De
voornaamste plaats was er de haard in het
midden van den A'loer.Vee en levensmiddelen
had men in hetzelfde vertrek ot'in afzon-

derljke stallen en schuren, terwjl onder-

aardsche ruimten t0t kelders dienden.D 00rgaans vormden eenige hol'steden een dorp

(vicus). De Duitsrhers hadden nog lang een

afkeer van steden.H unne versterkte plaatsen
waren Omringd van wallen en op hoogten slechts zelden in moerassen gelegt'n.Later

berigten Om trent de Germanen dagteekenen

ontstonden de steden,gedeelteljk uit Romeinuit een tjd, waarin zj het zwervend leven sche legerplaatsen en volkplantingen,gedeelreeds te boven zjn, hoewel nog sommige teljk uit dorpen, die men metgrachten en
stamm en gedurig van woonplaats veranderen wallen Omgaf, gedeelteljk uit kasteelen,
en Germaansche benden in de wisseling van
rootl en plundertogten m eer vemzlaak scheppen
dan in eene vaste w oonplaats.Landbouw en

onder wier hoede ettn aantal huizen verrees.
Oude handelplaatsen ontwikltelden zich voorts
al ligt tût steden, daar de Gtlrmanen ond(?rveeteelt zjn bj hen de hooftlbronnen van ling een levelzdigen ruilhandeldreven en ook
bestaan,terwjlde uitgestrektewouden,waar, aan Rom einsche kooplieden den toegang verbehalve hetw ild van onze dagen,de oer-os, gunden t0t hunne markten. Zj bragten er
de eland en de beer rondzwerven,eene ge- huiden, slaven en barllsteen en verruilden die
schikte gelegenheid aanbieden voor de jagt. goederen tegen wapens,m etalen voorwerpen)

Hun rjkdom ishoofdzakeljk gelegen in hun
vee? - in paarden, runderen, sehapf!n,
zwjnenen geiten.Aan de Oeversderrivieren
bloeit de visseherj. Uit de mededeelingen
der Romeinen bljkt, dat reeds in de eerste
eeuw onzerJaartelling de landbouw er regel-

kleederen, wjn pn lallgzamerhand O(
)k tegen

w erd onder de landbouw ers verdeeld, doeh

besproeide het daarna m et water en gafhet

Rom einsch geld.
ln de hofsteden Ontw ikltelde zieh hethuise-

ljk leven.De hoofklpersoon washierde vader
of de naaste manneljke bloedverwant. Hj
bepaalde of het pasgeboren kind leven of
m atig gedreven werd.Elke gemeente had een sterven zou. llad hj het valz den grond
bepaald grondgebied (mark); het bouwland opgenomen,dan mogt het bljven leven;hj

508

GERMANIA.

een naam. Reeds vroeg werd de knaap in

Laterverloren dem eeste kleinegrondbezitters

den wapenhandelgeoefend,terwjlhetmeisje hunne vrjheid.V.oor de ljken der afgestoronderwjs ontving in het spinnen en weven. venen werd gl
'oottlzorg gedragenqzj werden

Het vee en het land werden door de slaven verbrand ofbegràven.De Germanen geloofden
Ofanders door de vrouwen bezorgd.
aan een persoonljkvoortbestaannaden dood.
D ebetrekking,w aarinhuisgenootenenbloed- Voedselvoor den qeestzochtmenin hunne
verw anten zich bevonden m et hetllooftldes woningen te vergeefs;slef
lhtsoefenden zj het

huizes, droeg den naam van vooqdjschap
(mtlndium).De voogd vertegenwoordlgde zjn
pupil in alle regtszaken,bestuurde zjn vermogen en beschikteoverzjnpersoon,zoodat
hj hem kon weggeven,verltoopen en zelfs

geheugen dool
'hetOnthouden van dichterljke
Overleveringen.
D e grondslag van het openbare leven werd
er gevormd (loor standen.H et volk bestond

uit vrjemanntm,en deze ontleenden aan de

ter dood brengen.D e vrouw en bleven vool't- vmlheid htlnneregten en pligten.'
Wievolko-

durend ondervoogdj,wantdezeging bjhet melzvrj was,moestzich in hetbezitbevinhuweljk van den vader op den echtgenoot den van grondeigendom .Mrie van dit laatste
over.De zonen werden zelfstandig zoodra zj verstoken was,k0n geene regten doen gelden.
weerbaar verklaard w aren,doch genoten die Vandaarhetverscf
hiltusschen devrjemannen.
zelfstandigheid eerst ten volle door het ver- Devrjgelatenen waren nietbevoegd,om als
krjgen van grondbezit.Bjhethuweljkwerd krjgslieden Op te trekken en grondeigendom
de bruid vooreene bepaalde waardevanharen *ehebben;zjstonden ondervoogdj enOndervoogd gekocht.Men stelde den kooperzjne soheiddt
ln zich alleen dool
'hunnepersoonljke
eehtgenoote ter hand,en hj bragt ze vervol- vrjheid van de slaven.Uitde vrjenverhieven
gensnaarzjnewoniny.Eerstinlatereeeuwen zieh bj alle Oermaansche stammen edele
maakte men de geldlgheid van het huwelt
jk geslachten.Deze genoten eene zekere Onderafhalzkeljk van de Kerkeljke inzegening.De scheiding, maar geene voorregten.De M eroman kOn ten volle overde vrollw beschiltken, p
'ïzw:z? poogden deze oude geslachten te verzelfs over haar leven;doch van haar vermo- nietigen en stelden een H0f- Of dienst-adel

gen had hj alleen hetvruchtgebruik.Zelfsin in,die zich dflor zjne erfeljl
theid t0t een
de oudste tjden heerschte. voor zoover 0ns bljvendenstandverhief.- Inhunnestaatsregebekend is,degewoonte Om slechtséénevrouw ling was de Onderste trap llet dorp (vicus),
tehuwen,terwjlhetom staatkundigeredenen en de daaropvolgendehetgo(pagus),terwjl
aan de koningen geoorloofkl was, om meer een aantal goën een Staat (civitas, gens)
vrouwen te nemen.Niettemin was hetconcu- vormden. Sommige Staten bestonden uit 100

binaat eene erkende zaak.Edelen en vrjge- goën.Een en ander werd echter gewjzigd
borenen dienden onderling te trouwen;zoo

een van hen huwde meteen onvrjeOfmet
een vrjgelatene,verloorhjofzjdevrjheid,
en het kroost desgeljks;slechtstussc,
hen de
naaste bloedverwanten mogten geene huw eljken gesloten wûrden,- deverdereverboden
graden ztjn latere verordeningen der Kerk.
D e man handhaafde met gestrengheid de

huiseljke tucht en verlangde van zjne echtgenoote de reinste huweljkstrouw.Het stond
hem vrj de echtbreekster met haren medeschuldige, Op heeter daad betrapt, zonder
vorm van procès te dooden. In de oudste

d001'de volksverhuizingen. De goën w erden
grooter en naar hun bestuurder, den graaf

(comes), Ook graafschappen geheeten. Men
verdeelde deze in honderdschappen (huntari).
De graafschappen vereenigde m en voorts tot
hertogdommen (ducatus).Nu en dan werden
gewone en buitengewone vergaderingen van
Goën en Staten gehouden,w aarin over regtszaken en Openbare aangelegenheden beraadslaagd en besloten werd,- althans zoolang
de Franlten het m onarchale beginselnietin
de plaats gesteld hadden van het dem ocratische. De hoofden der goën w aren in ouden

tjden plaatste zich de Germaansche vrouw tjd de vorsten (principes),die doorhetvolk
met het ljk van haren echtgenoot op den gekozen werden en bj sommige stammen den
brandstapel, en n0g lang bleefhet voor eene naam van l
toningen (reges) droegen.Bt
J de
weduwe ongeoorloofd, een tweede huweljk oosteljlt wonend: volkeren schjntde volltste sluiten. De erfstelling stond vast en vrjheid reeds eenige beperking te hebben
behoefde niet bj testament bepaald te wor- ondergaan doorhetkoninkljltgezar;ditgeden; de achterbljvenden erfden bj staken, schiedde in de 2de en 3deeeuw te lmldden der
van w elke de nadere de verdere uitsloot. veelvuldi
gekrjgstogtendesyeljksbjdeoverige
De grond was steeds het erfdeel der man- stammen,eneindl
?ljltvestlgden deMevovi
t
nyen
nen, en aan de vrotlwen viel alleen roe- ook i
n Duitsehlaud hetkoningschay,hetwelk
rend goed ten deel. Intusschen genoot de

naar het voorbeeld vallhet Romelnsehe kei-

dochter voorregtenbovenverwMderdebloedver- zerschap w asgevormd.De Frankische koning
wanten van hetmanneljk geslacht.Methet was in hetbezitvan hetvollegezag,hetw elk
erfregt w as de bloedwraak verbonden en de hj uitoefende dool*middelvan de graven en
deelneming aan de familieveeten. T0t het hertogen,als zjne ambtenaren.De grooten
huisgezin behoorden Ook de slaven, wier dej rpks zwoeren hem trouF en lehoorzaampheid maakte plaats
aantal gedurig d00r krjgsgevangenen ver- held,en de algem eene vrmeerderd w erd. De bezitter had Over hen vgor de koninkltjke willekeur.
De regtspleging geschiedde door de vereeneonbeperkt'
ebeschikking,wantzj werden
als zaken beschouwd. Zj deden huiseljke gadering van vertegenwoordigers der Gounen

diensten of waren werkzaam op het land. Staten. Doorgaans werd door gekozene sche-

GERMANIA.

509

penenhetvonnis(doem)uitgesproken,hetwelk en van dezen hetnoodigeontvingen,terwjl
door de vorsten m oest w orden ten uitvoer zj hem onvoorwaardeljk trouw en gehoorgelegd.Sedert den tjd der Merorinyen was zaamheid beloofden. Daaruit ontstonden vem

de regtspraak toevertrouwd aan den graaf, volgens de dienstgevolgschappen der Franen deze belastte daarmede Ondergeschikte kisohe koningen.
ambtenaren. De vergadering van regters ot
'
Het Germaansclte r6.ç/ omvat de oudste verhet spannen der vierschaar bad plaats op zam elingen van wetten der Germaansche v0l-

gezette tjden en plaatsen in deopenelucht. keren.Zj ontstonden reeds in de5deeeuw ,
De aanklager moest bewjzen aanvoeren,en tengevolge van den Omgang der Duitschers
de aangeklaagde kon ze door n0g kraohtiger met de Romeinen. Z!
j werden Opgesteld in
bewjzen vernietigen. Bj onmagt van den barbaarsch Latjn,terwjlde Angelsaksen et
z
veroordeelde moesten zjne bloedverwanten ook de Skandinaviërs gebruik m aakten van
ht
l
nne
e
i
ge
ne
t
aal
.
De
i
nhoud
be
s
t
aat
meer
e
nhem bjspringen t0t het betalen der boete.
In criminéle gevallen was, met eenige uit- deels uit stralkegt-artikeleu, en het vervaarzondering, de wraak des beletàdigden uitge- digen van zulke verzamelingen werd gew oon-

sloten, terwjl men btj de wet bepaald had, ljk door de koningen verordend.De Oudste

wat de beleedio
t'er ten zoen geven m oest.Eene (
vj
e
zameling,vermoedeljkonderKoningChlqjo
-r
misdaad bellad'eelde niet alleen een bepaald
447)t0tstand gebragt,isderpactuslegls
geslacht, m aar vernietigde Ook den algem ee- salicae''?waaraan een en anderistoegevoegd.
De ,,Lex Ripuaria.,,onderK oning Theodenen vrede, weshalve de overtreder, niet

slechtshetzoengeld(compositio)aandebeleedigden, maar ook een vredegeld(fredus)aan
den Staat betalen moest.ln de oudstetjden
k0n de vrje man de strafvoorelk misdrjf
afkoopen,indien hj aan de wraak van het

r'
Jk (511 534) ontstaan, is aan de Salische
wet ontleend en pnder Dayobertherzien;zj
was van kracht langs de Rjn t0t aan de
Main.

Het oudste gedeelte der rtzex Ala-

mannorum''isten tjdevan Theobald ot'Cl
tlo-

oogenblik was Ontsnapt.Onvermogenden dien- Jtzri'
?4.:uit hetvolk voortgekomen?maarOnder
den zich aan de straffelz - ook aan dedood- Cl
tlolari'
us 11 (G13- 628) omgewerkten verstraf - te Onderw erpen. Voor 'tOverige m eerderd, en in de mAlonumenta''van Pevtz

werden ligchaamsstraffen alleen aan Onvrjen uitgegeven.
D0 pluex Bajuvariorum'' is
toegediend.
onder Koning DayobeetOp eele Rjksvergafle-

Degrondslag van lletlegerwasdeeenheid ring in 635 onder m edew erking van uitstevan dlt laatste m et het volk.Ieder gezonde, kendo regtsgt
-tleerdellopgestt'ld.Onder hertog

tabsilo (772 774) zju er belangrjke bepavrjemanwasdienstpligtig.Laterwarenztllks Tl
alleen de vermogenden, terwjl de ulinder lingen bjgevoegd.Zj werden desgeljks in de
gegoeden zich vereenigden Om een krjgsman Alorlumtlnta'' geplaatst. Van de Oudste

uit te rusten. Ieder m oest zelt'zorgen vtltll- redactie der rlwex M Visigotlltnrtlm '' w elke
kleeding, w apens ertvoedsel.De Dtlitschers onder Leoviyild en lleoltared I is ontstaan,

Onderscheidden zich a1s krjgslieden te voet, zjn slechtskleine gtpdeelteubewaardgebleven.
doch onderscheidene stalllm en leverden Otlk

uitstekende ruiters.Tl1delltjd derM erorinyen
voegden de aanzienljkeu zicllmethulzgevolg
tepaardbj hetleger.1)0Romeinsehegeschiedschrjversnl
elden,datd(#lluitsthersonstuiltlig
waren in dellaauvalt.n dallper in den strjd,
m aar dat het hun aan volharding olltbrak.
In de eerste veldslagen stredtàn zj zonder
orde of overleg, df
ieh weldra leerdellzj de
krjgskunstvau de Romeinen.Bloedverwanten

Daarentegen is het rlluiber Judittiorum'' der
Koningen Châtidaslv'lvld (?11 Rekestvind metde
toevoegselen van latere vprsten nog v001.handen.llet is een uitvoel-ig (,11 stelsellnatig

wetboek? waarbj men dell illvloed opluel-kt

valz het Eom einsttlle l't'g't. l'ltlt olldste gtadeelte der rtzex Blll-gtllltlionum ''outstond ouder

Koning Goitdobald (k 516);hetis etshter later
uitgebreid. Het w as bestem d vot)r D uitscllers
en Romeinen, zooals bljkell kan tzit onller-

en buren vormden al'
deelingen, - over de scheidene bepalingen van R onleinsehen ()()r,Alontlm enta''
goën voertlen de vorsten llet bevel,- en de sprong. Ook deze is in de ,
dapperste en bekwaamste was Oppcrbevel- opgenomen. De wetgeving derLongobarden
hebber van het gelleele leger.De krjgstueht staat in llet naauwste verband m et het
werd bevorderd door de priesters, en deze 11Edictum Rotharis (643)*'.--h-avelde Groote
droegen vermoedeljk de goddeljke symbolen verordende in 802y dat de w ettell van verals banierell. l'
let voornaam ste wapen voor schillende stamm enlllotàstelzverzam eldworden,
.Lex Saxonum'''
voetvolk en ruiterj wasaallvallkeljk despies en llierdoor ontstond de .
?3)',? (u rIuex
0t'speer; het zw aard wttrd n0g w einig ge- uit
regeven door Rlerkel(18a
bruikt, doch som llligestamm elzwarenzeerbe- Frl
sionum'',uitgegeven doorRiehtltf'
en (1840)
dreven in de behalldeling van den boog.O0k en Ook geplaatst in de rAlonum enta'' en

hadden zj ligte schilden.Het hoofdwagen de pTaex Anglorum et Averinorum (Thurillder Franken was de bjl.Eenemerkwaardlge goruml'',uitgegeven dool
'M erkel(1851).De
militaire inrigting ontmoeten wj voortsi1
z de Angelsaksisc,
he wetgevillg voly'
de eene eigendienstgt'volgschappen (comitatus),dieten tjde aardige riyting,en ondersttheldde zicll dnor
van Caesqv zitth vt?rtoollden alstjdeljkever- het gebrullt der volkstaal. llare wettellzjn
eeniginy'
en van strtjdlustigemannellOnderde uitgegeven dool- Tltovpe en kqtehmidl(1858).aanvoerlng van een vorst,doeh vOlgens Taei- Van veel lateren oorsprong
van dtl 12de
J'
lf.
s benden vormden van bljvenden aard,die en 13de eeuw
zich om een uitstekend legerhootkl schaarden

zjn de wetboeken derSkan-

dinavische landen. Tot de Noorweegsche b0-
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hooren de gFrostathings''- en de n0goudere
D0 Germaansche tongvallen kan men Gulathingslag'', methet pHeidsif-''en rB0r- indien de langverdwenene (Gothisch) Bour-

garthingsrett''.Zj zjn uitgegeven dflorKeyser gondisch, Tuollgobardisch) niet in rekening
en M nnok (1844- 1849,3 dln).UithetN00r- worden gebragt - in tw ee takken verdeelen,

weegscho regt vloeide het llslandsche voort, den Noorschen en den Dtlitschen. Het oud-

hetwelk,naarmenmeent,door Ulfliotlt(925)
is vastgesteld; het w erd echter eerst Opgeteekelld in de pllaoidhskrâ (1117en 1118)1'
,
het voornaamste'gedeelte van den pGrâgâs
(1123- 1135)''doorScltlegelin1629t
litgegeven.

Noorsch o1'Noorweegsch heeftn0g altjdeen
zeer ouderwetschen vorm doordien zjne klinkers en medeklinkersbj hunne ontwikkeling
n0g altjd naarde Gothische zweemen.In het

hedendaagsch Ilslandsch is het oud-Noorsch
Na de onderwerping des lands aan Noorwe- vrj zuiver bewaard gebleven, terwjl het
gen gaf Koning Hakon in het rllakonarbôk'' Zweedsch en vooralhetDeenschaanmerkeljk

een gestreng regt.Eindeljk zjn0okinDene- gewjzigd werd.DeDtlitschetak splitstezich

m arken en Zweden in de 12de en 13de eeuw dool'reeds vermelde tweedeklankverschuiving
de w etten verzameld. D ie van Zw eden zjn in Neder- en Iloogduitsch.T0t hen,die zich
door Collin en Seltlytet.in het rcorpt
lsJuris van het Nederduitsch bedienden, behooren

Sueo-Gothorum antiqui (1827 1853,8 dlnl'' vooral de Saksers, wier oudste taalvormen
uitgegeven.
De Germaanselte talen noemtmen de tongvallen, welke, door de Germaansche volke.
ren gesproken,vandezelfdeIndo.
Germaansche
taalafkomstig en dusonderlingophetnaauwst

in het oud-saksisch,in het Amgelsaksisch en

in hetFriesch zjnbewaardgebleven.Uithet

oud-saksisch Ontstond hethedendaagscheplatDuitsch) alsmede onze Nederlandsche taal,
die echter reeds in de 12de eeuw haren zelf-

vermaagschaptzjn.Detjd,waarop dieIndo- standigen vorm bezat,terwjldeze dooreene
Germaansche taalzich losmaakte van de oor- voorspoedige ontwikkeling en door de staatspronkeljke, is 0ns onbekend, doch wj kundige afscheiding der Nederlanden gehandm 0g013 vermoeden, dat hj zamenvalt met haafd werd.Het Vlaam sch isvoorts een tongdien,waarop de Slawische zich vormde,z00- val van het Nederlandsch.Het Angelsaksisch

datzj te zamen eenenieuwerigtingvolgden. Onderscheidde zich van hetoud-saksisch door
Doch o0k dezebeiden verdeeldenzicheerlang, eene bonte verscheidenheid van klinkers;het
om hare eigene wegen te bewandelen.Door is een rjk en zeer Ontwikkeld dialect met
de verschuivingderstommemedeklinkers(b, verschilende onder-dialeden. Toen Engeland

d,pa.p,t,k,..PA,JJ,,cAlOnderscheidtzichhet door de Norm andiërs vt
lroverd w erd, verIndo-Germaansch van de aanvankeljk hier- mengde hetzich m etFransche bestanddeelen,
mede overeenkomende talen,en hetbewaarde en hierdoor Ontstond het Enjelsch,hetwel
k
daarenboven met Ongem eene ztliverheid den zich in Noord-Amerika, Indlé en Australië
ouden klank der klinkers.Voorts kenm erkt heeft verspreid en door grooter zielentalgezich hetGermaansoh door de vorming van sproken wordtdan eenige andereGermaansche
zwakke (afgeleide) werltwoorden, door de taal.HetFrieseh iseen Saksisch dialect,hetontwiklteling van het zwalt (onbepaald)bj- w elk vele aanrakingspunten heeft m et het
voegvlljk naamwoord,en dooreene reeksvan Angelsaksiseh en met hetNoorsch;het bezit
eigonaardige w ortelw oorden. In de eerste eene m erlkwaardige letterkunde zoow el uit
eeuwen vöfsr Chr. bedienden zich alle Ger- ouden als nietlweren tjd, doch za1 eerlang
maansche stammen n0g van dezelfdetaalmet voor de effentltzde magt der besehaving ver-

geringe wjzigingen ln de uitspraak. Eéne
van deze wjzigingen Of tongvallen is het
Gotllisch, hetwellt 0ns door zjne bclangrjke
letterkundige overbljfselen bllkend bleef.H0ewel deze tongval niet het oorspronkeljke
Duitsch is,geeftllet 0ns hiervan bj benadering eene voorstelling,die m en kan aanvullen

dwjnt'
n.Tusschen hetNeder-en Opperduitsch

bevindt zich hetFrankisoh,w aartoe detong-

vallen behooren,die langs deRjn,de Moezel
en de M ain gesproken worden, alsmede die
der Hessen en Thiiringers. l'lier w erd de

tweede klankverschuiving slechts gedeelteljk

Opgenomen, en de klinkers bleven in ovel*-

met hetgeen wj weten van het 0ud-H00g- eenstemluing met die van het Saksisch.Het
duitsch, van het Oud-Nodrsch en van de Alemannisch-Bejersch vormt den opper-Duithiermede vermaagschapte talen.Het Gothisch schen tak.In zjne oudste gedaante t0taan
verdw een m et de volkeren,die zich daarvan
bedienden. Van de 2det0t de 6de eeuw ontwaart men voorts eene nieuwe verdeeling in
tongvallen. In de eerste plaats scheidde het

de llde eeuw w erd het door & Grimm m et
den naam van Oud-lloogtluitsch bestempeld.
Hier is de verschuiving der medeklinkerszeer
sterk en het geluid der klinkers ongem een

dialect der opper-Duitsche stammen (Aleman- zuiver, terwjl tevens in de vorming en vernen e1
z Bejeren) zich at'door eene tweede buiging de: woorden de aloudetoestand voortbew eging der stomme medeltlinkers,de zoo- dt
mrt.Na de lode en llde eeuw onderginr
genaam de tweede klankverschuiving, w aar- echter deze taaltak eene aanmerkeljke wjzl-

door de Latjnsch-Grieksche dtdeGothischeJ, ging, en zjne letterkunde is in dittjdperk ,
in eene z, de Latjnsch-Grieksche btde hetwellk zitsh uitstrekt t0t aan de 15de eeuw ,
Gothisehe y?, in z7z (.
/'
),- en de Latjnseh- van veel belang. Zjne outwikkeling werd,
Griekscht!y,de Gothisehe k,in eene c/l ver- behalve door de Alemannen en Bejeren, o0k

anderde.Daarentegen bleefde gesteldheid der bevorderd door de Franken,Hessen e1z ThiiGothische stomme medeklinkers onveranderd ringerstdîezich tevensvan hetm idden-Hoogin de Saksischeen Skandinavische tongvallen. duitsch alsschrjfhalbedienden.O0k de Ale-
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werpen geleverd worden.Meerdan 600 uitgevers hebben zich verbonden,de bj hen vervan een meer algemeell Duitsch Bj het schtjnende werken kosteloos afte staan.Het

mannen en Bejeren scllrevenin de13(
leeeuw

niet in de volkstaal,m aar m aakteu gebruik

kwjnen t
lerletterkunde trad tàchterdeeigen- wisscltzjnegesellriften mittdievandemeest
aardige volkstaalder sehrjversallengsmeer beroemtle binnen- en buitenlandsche acadéOp den vogrgrond. Voorts ontstnnd uit de miën en geleerde genootsollappen. llet telt
kanselarjtaal der Keizers en der Saksische hulpvereenigingen in verschilltande landen on
Keurvorsten in de 15de ()1) 16de eeuw eene heeftzjn zetel gevestigt
t in dertlime zalen
nieuwe sehrtjftaal, nameljlt hetnieuw-lloog- van hflt oude Karthuizer klooster te Niirn-

duitsch, hetwelk vooral tlflf
)r de Bjbtllverta- bexg,door Koning Lot
lelvqk tt.
n behoeve der
ling van Lnther de algpmetz
ne scllrjftaatge- inl-igtingvoor5000guldenaangekocht.Dezelfde
w ordt!n is. Tn den nlnnd des voiks leven

ltoning gaf Srtlorts50000 gtlldellten geschenke

echter nOg altjd versehillt'
nde Duitsehe tong- totaalkoop derverzaulelingenvallA'
l
fsesz,
vallen,zooals deAlemannische,deBetjersohe, de stad Niirnberg was bereitl, de haar toede Frankische f'nz.Eelle hootdbron voor de behoorende fraaje krtlisgangen ('
14 den klooskennisder('
lernlaansche taleu is depDeutsche

tertuin afte staan,en Ikhlltelm von A-tt,'
lfllccA

Grammatik (1819 1837:4(llnl''vanJ.Grimm. versierde de kunstzaalmlatzjnegl'o()tt)schilEindeljk maken wj melding van het Ger- derj:n(.
?//0IIIin den grafkttltler van Karel
wztzcwyc/zM uslum.Dezestichting,doo1'K oning de Groote'' Op den lo-jarigen gedenkdag der
Lodet
vî
jk I van Bejeren heteersttersprake stichting legde devrjheer ron HzffypA'
zde be-

gebragt en doo1' eene vergadering van geschied-en Oudheidkundigen in Augustus 1852
te Dresden onder het vOorzitterschap Van
prins, later Koning Johagtn van Saksen gehotldian, metbjvalbegroet,isdotll'den vrj-

trekking van eersten bcstuurdernederenw llrd

m anen door geleerde pnderzgekers w orden
'
Opgedolven. X en verzam elt er voorts alles?
wat Op d() kunst, de lt'tterkunde en de beschaving dtlr (lttrmaansche stalnmen betrt'kking heeftt en men zoekt er een en ander
doelmatig te rangschikken (
.
à11zooveelmogeljk
aan te vullen.l'ltltmuséum heelt3hopitl-aldl'e-

heet'
thaar een btàsohildtlrd raam ten geschenke
gezûnden ter hoogte vallongevtaer 13 Ned.el
en bestem d vool-de zaaltw aarillde gedeuk-

Opgevolgd dooru
vichelsen.In zjne plaatszag
zich 2 jaar later de loogleeraar Rein uit
Eisenachbenoemd:tlo($hdezeoverleednogvöôr

het aanvaarden van zjn ambt.In 1866 kwam
heer von ad.f/l
îcdz te Ni
irnberg in het leven er echter E ssenIvein aan het htlottl, die met
geroepen en den 15den Junj 1853 plegtig ongemeenen jver en schrander beleid den
geopend m et het doel, dat zj t0t centraal- bloei der stichting bevorderd heeft.Zj staat
punt Z0tl dienen V00r de bouwstoffen, die nOg steeds Onderdebeschernlhtlt'
rschappj van
voor de geschied- en oudheidkunde der Gem den Koning van Bejeren,en Keizer H'ilhelm

stukkeuvan zjllgeslaelltgeplaatstzjn.Voorts
heeft m en lletoude kloostergebotlw hersteld,
vt?rrtlim d 0n doelm atig ingerigt?zoodat(1t)bezoelter van dit'Alusêum op eelze hflogstaan-

lingentnameljkhetarchief?--debibliotheek, genalàle wjze in de wetenswaarttighedellder
en de verzameling A-of)r kunst en pudlleid- Germaallsthe Oudheid wordtingewjd.

Gernlx
i.nicus, t'en ztollleinstth veldheer,
l(a zoon van A-ero O/c,'!fJ'/'
?,fy Dvttsus,den
terwtilhieruitflene algtz
lueelledirectiegevornld was (.
wordt? ter zjde glz
staan dool'età
nt!kleine bl'
tlt,
tlt
l1-van T'
iberills, en van Jzltoîlia,
. 11j
comutissie te Niirnberg?en (tl'ne grootere?die werd gelloren in hetjaar 15 vöörUhr.,el
z
over geheel Duitsrhland verspreid is.Voorts volgens het verlangen vau v.l-'tfglgkb.tns, die er
is d(?regeling van c11de beslissing overwtlten- over gedacht had, helu tot zju opvolger te
laallgenom i4ndoorT'lberins,
schappelgkeaangelegenhedentoevertrouwdaan benoem en,alszool'
een kring van uitstekende geschied- en oud- dien hj in den oorlog tegen de Pannolliërsen
heidkundigen, terwjl daaromtrent mededee- Dalmatiërs (7 10 na Chr.), voorts op den
lingen gedaan w orden in het maandsehrit'
t: veldtogt over de Rjn, ter beveiliging' del'
Anzeiger fiir Kunlle der deutschen Vorzeit''. Germ aansche grenzen l)a de nederlaag van
loo(1 van A '
tbyltsStukken van aanmerkeljl
ten omvallg worden Varus? vergezelde.Na den tkunde.Elke aitleeliug ht
aefthaareigenbestuur,

openbaar gemaakt in de pDenkschrilten des
Germanischen Nntionalmtlst'
tlms''.DitA'
lusét
lm

/1.
8.Ontstond onder d()soldateltder 4 legioenen

van de Nederrjn,die verhooging van soldj
is welis waar door de regérlng van Bejeron en vernlindering van dienstïjd vorderden en

t0t stand gebragt? maar wordtnietteulin als uit alkeer van Tiberilts gezind warttn olu
eene nationale Dultsche instf'lling besehouwd. Germânicus t0t opvolger van A'
ttylutus uitte
Hetisalszoodanig dool-de voormaligeBonds- '
roepen, eell bloedig Oproer, hetwelk door
vergadering te Franktbrterkflnd en in tle be- Germânét
msmetzaehtheid en doorzjn legaat
langstelling derDuitscheStatenaanbtlvolen,
Caeeina met gestrengheid onderdrukt w erd.
Ja, na de gebtlt
lrtcnissl'
u van 1810 e111871 Gevmâltitmkb. voerdt! llaarna de soldaten beneontw ikkelt het zit'h voorspot'dig in dtàn glans dtln MTesel over de Rjn, ovt'rlolllllt
llde de
der Duitsch-keizlkrltike g1,
11st. Het Keizerrjk Marsell in llet gllbied van Osnabriiek gedtl-

heeft zicllbelastmet de geldeljke pndersteu- rendla een naehteljk feest en verwoestte het
ning,hoeweldeze inrigting nog lliet t0teene beroemde heiligdom Tak
fana.Tn hetJaar15
rjks-instelling verllevell is. Voor '
tOverige deed hj een tweeden invaliu Germauië,tervindthetGermaansch Muséum zjn steun inde wj1 Caeeina tegen de Alarsel en Cherusken
vrjwillige bjdragen des volks, die zoowel werd uitgezonden, van Alaiuz llaar lletland
in geld a1s in antieke Ofmerkwaardige voor-

der Katten) wier hoofdplaats Mattium aan
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de Ederhj prjs gafaan de vernieling.op
den terugtogt verzoehten afgezanten van den
CberuskenvorstSegesteszjne hulp,daardeze
door zjn schoonzoon Armlnins was ingeslo-

bragt doch de derde,call
nla,bleefin leven.
-q
vanJe3 doehters,d1e hem - Germânicns-

overleefden, onderscheidde zich de jongste,

Ayrippina genaam d,evenzeerdoorhareschanten. Germânéens keerde terug,Ontzette Seges- deljkeondeugden,alsharemoederdooruitfd:, en nam Thasnelda. de yemalin van mtlntende deugden.- Germânicnshad zoowel

Armini'
lu,gevangen.Bj detjdlng,dat Ar- door zjn innemend voorkomen, als vooral
zzlizll.
v de Cherusken en aangrenzende volken dool
,zjnezachtheid engoedheid,welkesterk
t0t het hervatten van oorlog Opriep, onder- afstaken bj de somberhpid en gestrengheid
nam Germânie'
us een nieuwen togt.Meteene van Tiberi'
tôs,de liefde en achting verworven
vloot voer hj door het Drususkanaalin de van het geheele Romeinsche volk. O0k bj
Noordzee en stevende voorts de Eems Op, zjnekrjgstogten was zjn invloed Op des0lwaar hj zich met Caeeina en metde ruiterj daten een waarborg voor de overwinning.
vereenigde. Daarna plunderde hj het land Voortsbezathjeenetlitgebreideletterktlndige
naar de zjde van het Teutoburgerwoud, kennis.Grootwas ztbn roem als dichter en

drong er door,en bereiddeervoorde Rom ei- redenaar, zoowel in de Grieksche als in de
nen,die er onder Varlts gesnellveld waren, Latjnschetaal.W elligtisdenAratea''(rphae-

eene behoorljke begrafenis. Eene zegepraal nomena'
.'en DPrognostica'')1eenevrje bewervan Armini'
tœ Op zjne rtlitersen zjnebond- king van hetsterrekundig gedichtvanAratlls,
genooten bewoog hem t0t een haastigenterug- van hem afkom stig.
togt, waarbj hj een groot gedeelte zjner G erm anism us noemt men bj hetovervlootverloor.00lt Caecina,die te land west- brengen van een Duitsch werk in eene
waarts week, moest van de Germanen aan- vreemde taalhetbezigen van zulke w oorden,
merkeljke verliezen ol
zdervinden. - N0g welke,althans in die beteekenis, in laatst-

vöördat de vloot van 1000 scheyen,welke
Germâniol
u bj de Batavieren ultrustte,in
gereedheid waszriep in hetjaar 16debelégering der vestlng Aliso a'an de Lippe hem
weder over de Rjn. De Germanen werden

bedoelde taal niet gebruikeljk zjn, zoodat

deze geweld aangedaan w ordt en men duideljk zien kan,dat het oorspronkeljk stuk in
hetDuitsch wasOpgesteld.O0k eeneDuitsche,

in eene anderetaalnietgebruikeljkewoord-

verdreven en de graven in het Teutobtlrger- voeging is een germanismus.Zulke germaniswoud w eder in orde gebragt. Daarop voer m en vindt m en vooralin deromans,diedoor

hj met zjne vloot weder naar de Eems) Onbekwame vertalers haastig in het (zoogedrong door in het gebied der Chauken en An- naamde) Nederlandseh zjn overgebragt.Daar
welligt van een
grivariërs bj de W eser? overschreed deze leest men van iem and
riviel- en overwon A rmintlts in 2 veldslagen, gierigaard ,die zich (
loormildlteid (Milde)
de eerste maal op hetveld Idistavisus nabj Ondersoheidde, van etan d'tbeltti.q (tiichtig)
Minden.lntusschen besloothj tOtden terug- veldheer, enz. Inzonderheid vindt men vele
togt,daarhj wederom doprstorm een groot germanismerfin hetmiddeleelzwsch Latjn.
gedeelte van zjne schepen verloor. Om te
Germ ar tEl-nst Fziedrich),een jverig bezorgen, dat de Germ anen hierdoor niet over- oelbnaar del- natuurljke historie, geboren te
moedig werden, deed hj datzelsde jaar npg'
- Glauchau in Sakstln den 3denNovember 1786,
maals een inval in het lal
zd derAiarsen en Ontving zjne Opleidiug aan hetgymnasimn te
gat
'aan zjn legaa'
t î'
ilil
ts den last,Om tegen Meiningen, daarna aal
z de mjn-académie te
de Katten te strjden.De verworven zegepraal Freiberg, sttldeerde te Leipzig eerst in de
zolzin het volgende jaar worden voortgezet, regten, maar legde zitth vervolgens uitsluimaar Tiberi'
tts, jverzuchtig op den rOem valz tend to()Op de natt
zt
lrljke historieen vestigde
zjn veldheer, riep hem terug en verleelzde zich in 1810 a1s privaat-docent te Halle.In
hem met gehuichelde vriendschap d(,eer van het jaar 1811 onderuam hj eene wetensehapeen triomf, waarbj ook Thysnelda onder do Peljke reisnaarDalmatië en Ragusa en zag
gevangenen behoorde. Om zich te ontslaan zic'
h bj zjn terugkeer benoemd t0tdirectetu'

van Geemânicns, die hem wegens de volks- van het mineralogisch muséum.In 1817 werd
gunst, welke deze in rlzim e mate genoot, hj buitengewoon en in 1823 gewoon hooggevaarljk voorkwam ,zond T'
ibéri'
t
bshem met leeraar in de delfstofkunde en tevens belast
eene uitgebreide volmagt naar het Oosten, met hetOnderwjs der studenten in den mjnom aldaar de zaken in orde te brengen,bouw.Tn 1844 Ontving hj den titelvan poberen benoem de tevens Piso tot stadhouder van bergrath'', en ovtl-leed den 8sten Julj 1853.

Syrië, die, hetzj uit eigen beweging,lletzj Van zjne talrjke gesehriften noemen wj:
op last van Tiberiltst door zjn trotsch en Lehrbuch dergesammten Mil
zeralogie(1837)'',
heerschztlchtig karakter overaldebedoelingen
Grtmdrisz der Krystallkl
lnde (1830)'',
van Germânicns tegenwerkte.Laatstgenoemde

Die VersteinerungenderSteinkohlenformation

Overleed weldra, na zjn terugkeer van eene v0n '
W ettin undLöbejiin (1844- 1852)'', en
reis naar Egïpte,den 9den Octobervan het Fauna insec,
tort
lm Europae (1812- 1851)''
Jaar19 teEpldaphne bj Antiochia,algemeen terwgll1j vooxtseenerMagazin der Entomol
ogi
e'
'
en
l
at
er
el
tn mzeitsohrit'
i fiir Entomobetreurd door zjne onderhoorigen, alsmede
door de burgers van Rome!werwaaxts zjne logie'' in het licht gaf. Hj was gewoon of
asch door zjne gemalin AyrI
ppina werd over- honorair lid van bjna allenatuurkundigege-

gebragt.Zooweldeze als twee van hare zonen nootschappen in Duitschland en correspondéwerden op bevel van TiWri'
tœ ter dood ge- rend 1id van de Académie in Stokholm.
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G erm ersheim , eene stad en vesting in ring door de hoofdaanleggers t0t een gast-

deBejersehe Rjnpfalz,is dehoottlplaatsvan maalte noodigen,waarzj in een staatvan

ensehap werden vermoord.Na een bloeeen district, dat op ruim 8% L geogr.mjl ddriognk
en 00r10g gelukte het hem in 940 door
Omstreeks 60000 zielen telt,en ligtk4(5mj1

ten zuidzuidwesten van Spiers aan den spoor- het verraad van Tltynmir,vorstder W enden,
w eg in een m oerassig Oord,ter plaatse waar het verbond der Slawen te Ontbinden, zieh
de Queich zich uitstortin deRjn.Alen heeft van Brandenburg,de hoofdstad der Hevellers
er eene Protestantsche en eene R.Katholieke meester te maken en heerschappj te verkrjkerk, eene Latjnsche school en Omstreeks gen Over de W enden tusschen de Elbe en de
10000 inwoners,diezioh m etland-elAscheeps- Oder.Na een harden strjd maaktehj alde
bouw,visscherj en scheepvaartbezighouden. Slawische volkeren t0t aan de oder schatAanvankeljk was Germersheim een R0- pligtig en verzekerde zich van hunne onm einsch kasteel,VicusJuliusgenaamd.Daarna derdanigheid door het stichten van veris er een burgt gebouwd dool'Keizer Koen- sterkte plaatsen,die hj door zjnevasallen
raad 11, terwjl d(
? stad gestieht werd in deed bewakelz.Dien ten gevolge werd hem
1276 doorKeizerRudolt-1.Van 1644t0t1650 in 946 na den dood van graaf Thidmar
w as deze stad in het bezit der Fransehen, ook het bewind opgedragen Over de Noorddie haar echter ten gevolge van delz Vrede Thm-ingergau ten noorden van de Bode.
van Munster weder m oesten afstaan.In 1674 Na dien tjd ontmoeten wj Gero in de geis zj Onder T'
arenne nogmaals ingenomen, schiedenis a1s m arkgraaf en hertog ot'markwaarna hare muren gesloopt,hare torens ver- hertog. Eelt lzieuwe storm tegen de uitbreiw oest w erden. Na den dood van lteurvorst ding van het Christendom verhiefzich,toen
Karel namen de Franschen in 1685 de stad de Hongaren in 955 Zuid-buitschland overen hetam btin bezit,a1s behoorende t0tden stroomden. De groote zegepraalvan Otto op
Elzas.Nu Ontstond de GermersheimerSucces- het Lechtbld (10 Augustus) stelde echter de
sie-oorlogy die met den Vrede van Rjswjk D uitschers in de gelegenheid,om hunne heer-

een einde nam (1697).ln 1715 werd de stad schappj naar het noordoosten uit te breiden.
nogmaals versterkt en dool-de Franschen te

De vereenigde magt van Otto en Gero bragt

vergeefs aangetast,en den 3den Julj 1844 voorts den 16den ottflber 955 iu den slag aan
veroverden de Keizerljke troepen ondel'Karel de Raxa (Reekenitz in Aletrklenbtlrg)eene ge' z?, Lotltaringen de liniën van (lermersheim weldige nederlaag tOe aan de W enden.Nadat
x
en Lauterburg op de Franschen Ouder Coiyny. nog hier en daar (?e1z opstand t0t aall het

Den 19den en zzsten Jultj1793 behaaldel
z de *
jaar 960 gedempt was?Ondtlrwierpen zil
!h de
Oostenrjkersonder '
RArmserenHohenlohebj stammen Oostwaarts t0taan de oderen zuidGermersheim eene overwinning op de Fran- waarts t0taan Bautzen in hetlal'ld van Aleisschen onderBea.harnais,en den22stenJunj zen aan Gero.DevolksbewegingindeLausitz,
1815 trok de Kroonprins van 'W iirtemberg er welke hj in bloed smoorde(963),bragthem
over de Rjn in Frankl-jk.Na den tweeden totaan de grenzen van Polen,w elks koning
Vrede van Parjs werd Germersheim eeue zich bereid betooude? de souvereiniteit van
Duitsche Bondsvesting?en vool'hare verster- D uitschland te erkenlzen. llienuede bereikte

king ontving Betjeren 15 millioelzgulden van Gero het einde van zjue staatkundige loopde Fransche Oorlogsschatting.Hetwerlt nam baau.Uitgeputdoorvermoejenissen,gebogen
eerst een aanvang in 1835 en w erd volgens Onder dell last derjaren en onder zi
jn rouw
een grootsch ontwerp voltooid.
over het vroegtjdig afsterven van zjne zonen
Germ inal ofKiemmaand isde naam eener Geroen Sleyfried,stichtte hj voor deweduwe
maand volgens de jaarverdeeling ten tjde der van laatstgeloemde, Hedt
riy (Hathllvi) gegroote Fransche ömwenteling.Zj lpoptvan naam d. het klooster Gernrode aan den voet
den zlsten Maartt0t den 19den April.
Van het Harzgebergte. ln 963 volbragt hj,
G eroN markgraaf e1
z llertog van de oost- geljk hj Ook in 950 gedaan lzad,een pelmark en de zegepralende verspreider der grilllstogt naar Rome en legde er zjne zegeDuitscheheerschappj en desChristendomsin vierende w apens neder Op het graf van den
de landen der 'W enden van de Elbe naar de heiligenPetrus.Nazjn tertlgkeerregeldehj
zjde van Polen,wasafkomstig uithetNoord- de zalten van bovengemeld klooster, en na
Thiiringsehe Zwabenland aan den beneden- zjn overljden op den 20ste11Alei 965 werd
loop der Bode. Hj was aanvankeljk graaf aldaar zjn stoFeljk overschot bjgezet. Hj
van hetzuidoosteljk gedeelte van Thiiringer- bleefbtlkend Onder den naam van rD egroote
gau en ontving daarna de bezittingen van markgraaf'' en lnen huldigdedenroem zjner
zjn kinderloosovelleden broeder,zoodatzjn daden in sagen en liederenr 0ok in het Nibegraafschap zich over de Elbe t0t aan de lungenlied komt hj voor onder den naam
uve G01
%*0.
Haveluitstrekten.Bj dendood van denmag- van rmarcgrâ
tigen graaf Sieâfried '
/
lozlJ'
Versebwcq (937) be- Gerobulus(Johannes),eigenljk Oudraadt,

noem de K oning Otto I hem t0t diens opvol- (len Nederlandsch godgeleerde, geboren te
ger, en in 939 werd hj markgraaf en ont- 'sHage in 1540, w as een der eerste verkonving den last om de stammen der W enden digers van de Ilervormde leel'in 0ns Vaderlangs den middelloop der Elbe e1z langs de land. In 1566 predikte ht
j te Dellt, maar

Saalete onderwerpen.Inhetzelfdejaarmoest moest de wjk nemen naarEmden,waarhj
hj ook de Slawen bestrjden,en hj vernie- conrectorwerd.In 1573 washjechterscriba

tigde eene tegen hem berM mde zamenzwe- der Zuid-Hollandsche Synode en Zag zich
Y11.
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kort daarna beroepen te Vlissingen. Hier

gevecht(1847)''trok inzonderheid de opmerkwerden maatregelen van kerkeljketuchtop zaamheid derkenners.Z0owerdhjdestichter
hem toegepast,omdat hj zich aan een gast- derNieuw-pompejaanscheschool,en leverde:
maalwas te buiten gegaan,en h!jvertrok in Het Lupanarium (1850)'9, - rDe Gladia1586 als predikant eerst naar H arlingen en toren''1
DKoning Candaules (1859)'') Diogenes in de ton'', - rphryne voor het

toen naar Deventer. Toen echter in 1587
laatstgenoem de stad door Stanley verraden

geregt'', - rAlcibiades bj Aspasia (1861)''1

en bragt hier zware beschuldigingen in tegen

van gemaskerden'' op de tentoonstelling van

werd,verloorhjalzjnebezittingen,endeed enz. 00k het modern-historische genre vond
eene vruchtelooze reis naar Engeland) om in hem een gelukkig beaefenaar;hj leverde
van Koningin Eloabeth daarvoor schadever- op datgebied:p'
Rembrandt bj hetgravéren
goeding te vragen.Hj werd voorts in 1587 e
e
ne
r
p
l
a
a
t
'
'
'
e
n
Molièreaan tafelbj Lode,
predikarltteHarderwjk,enin1590teUtrecht, wjk X1V (18G3)ï. VeelbjvalvondzjnzDuël
Gerardu Bloehoren wegens afwtjking van de 1857. V oorts verm elden Wtjvan hem : ,Rusleer, w aardoor groote verdeeldheid ontstond. sischemuzikanten'' BadendeArnauten''O0k was hj veldprediker in het leger van De gevangene Arabische rooverhoofdman
prins M a%trits, en Overleed te Utrecht den (1863)'7 - rDe Almée (1864)''
pllet
14den Februarj 1606.Van zjne geschriften atondgebed te Caïro (1865)'',- rDe eeuw
noemen wj:rverklaring van JOb doorBeza, van Augustus (1857)'' - en rDedood van
uithet Latjn in hetNederduitsch overgezet Caesar (1859):5. In 1865 leverde hj: rDe
(1600)'',- rlfalenderom denBjbeltelezen) atldientie der Siamésche gezanten in de TuileuithetLatjnvanAndréasHyperius(1600)'',- rieën'', - en in 1868: pDe moskée el Assa-

nW aaragtig verhaalvan den staatdergerefor- neyn te Caïro met de hoofden der teregtgemeerde Kerke, die den zoone Gods binnen stelde Bey's'' - voortsrDedoodvanNey'' Utrecht door'tEvangelium vergadertwortenz. TEene Blavenmarkt''' '2Generaal Bonaparte
(1603)'', - en rBericht voor de kranken ln Egypte,,,- pontmoetlng van eeneleeuwin

(1616)''.
meteen jaguar enz.''Zjneteekening is(mrGerok (Karl), een verdiensteljk kansel- red,sierljk endoorgaanskraehtig.Velestukredenaar en dichter,geboren den 3ostenJanu- ken van dezen kunstenaarzjn doorgravures
arj 1815 te Waihingen aan de Enzin W ir- in photographieën algemeen bekend geworden.
temberg,studeerdeteTiibingen,werdrepetitor
G erona,bj de ouden Gerunda,eeneves-

aldaar,volbrartin 1838 en1839eeneweten- ting en bissohopszetel,is tevens de hoofdstad
schapqeljke rels door Noord-Duitschland,en eener evenzoo genoemde Spaansche provinde,
Zag zlch in 1844 benoem d t0t diaconus te die Op bjna 101 C)geogr.mj1ruim 322000
Bb'blingen. Vjfjaar later vertrok hj naar zielen telt. Zj ligt ongeveer 4 yeogr.mj1
Stuttgart, waar hj achtervolgens onderschei- van de Zee aan den spoorweg,dle vandaar
dene geesteljke bedieningen bekleedde en in zuidzuidwestwaartsnaarBarcelona loopt,niet

1868 t0t opperhofprediker,opperconsistoriaal- vel- van den regteroever van de Tet en in
raad en praelaatbenoem dw erd.Behalveeenige eene bergkom ,welke door de Onarbesproeid
bundels leerredenen, gaf hj onder den titel wordt.Deze laatste splitsthaar in eene Oudvan rpalmblëtter''qodsdienstigegedichten in 0n Nieuw stad, en ill eerstgenoemd gedeelte
het liclit,waarvan ln 1871 eene 17de uitgave vindt m en antieke huizen, 00n0 indrukwekverscheen, alsm ede meer dan eene prachtuit- kende hoofdkexk en eenige andere kerken en

gave.Daarop volgden de ppfingstrosen (1870, kloosters.Zj bevatmetharevoorsteden Onj'
e4de drukl'' - en later de nBlumen tlnd Ster- veer 15000 inw oners,en men heeft er eem ge
nen (1870,3dedrukl'',terwjlhjin 1871een inrigtingen van onderwjs,2 groote papierfaaantal vaderlandsche gedichten uitgaf Onder brieken,alsmedeeenige spinnerjen en weveden titelvan pDeutsche Ostern''.Daarenboven rjen. De vestingwerken bestaan er uit een
schreef htj: pGebet des Herrn in Gebeten muur met bastions en 4 sterke forten, en
(1865,Qdeuitgavel'',- rDieApostelgeschichte m en beschouwt Gerona uit een militair 00gin Bibelstunden (1868)''z enz.Hj volgteene punta1seenezeerFewigtigeplaats.Men heeft
kerkeljk-conservatieverigting,maarbeschouwt er overbljfselen ult den tjd derMooren,en

hetChlistendom van zjne dichterljkezjde. de koningen van Aragon hielden er weleer

G erom e (Jean Léon), een verdiensteljk dikwjls hun verbljf.Laterspeeldedeze ves-

Fransch schilder, geboren te Vesoul den ting,die 25-m aalbelegerd,m aarslechts4-maal

llden Mei.1824,kwam in 1841teParjsals
leerling bj Pa'
tl.
lldltzrpc/le,wien hj in 1844
naar Italië vergezelde.VjfJaar later begat'
hj zich nogmaalsderwaartsep vertoefdegeruimen tjd teMilaan en teVenetië.In 1853
bezocht hj Duitschland en ging van W eenen
naar Constantinopel, - voorts in 1855 naar

Egypte, dat hj in 1862 nogmaals bezocht.
Aanvankeljk bepaalde hj zich bj hetschilderen van antieke genrestukken, waarm ede

veroverd werd,eene belangrtjke r0lin de00rlogen van Lodetvl
jk AYK DeFranschen be-

legerden haar in 1684 te vergeefs,veroverden

haar'in 1694,maargaven haarbj denVxede
van Rjswjk terug.Den 28stenJanuarj 1710
onder Philèp'
tôs V werd zj op nieuw ingenomen.In den tjd van Napoleon(1809)verduurde zj eene belegering van 7 maanden en
het vuur van 40batterjenten na eene dappere verdediging gaf zj zich over aan 18000

hj grooten roem behaalde,vooraldoor zjne Franschen, nadat hongersnood en typhus het
frissehe,ongekunsteldeOpyattingvan hetleven grootste gedeelte van de kleine bezetting en
indedagenderOudheid.ZjnpGriekschhanen- van de inwoners hadden weggerukt.Ook ge-
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durende de laatste Spaansche burgeroorlogen
is meermalen Om Gerona gestreden.
Geronten, afkomstig van een Grieksch
woord, dat çmden beteekent,noemde men in

51A

tus 1866),afgestaan aan en vervolgensingeljfd in Pruissen. Het ligt hoofdzakeljk aan
de westeljke helling van den Hehen Rhön

en teltop 6% EJgeogr.mjlOngeveer22000

Griekenland reeds in het heldentjdperk de inw oners.
Oudsten en edelsten des volks,die onder het
Gerson tlohann von),eigenljkJean6WJrvoorzitterschap des konings de openbare aan- lier, een verdiensteljk godgeleerde,geboren

gelegenheden bespraken en regelden.Laterbe- te Gerson in het bisdom Rheims, studeerde
doelde men daarmede in de Dorische Staten, te Parjs,werd in 1392doctorin de theoloinzonderheid in Sparta,den Raad derOtlden, 4ie en zag zieh i
n 1395 benoemd t0tkanseook Gerousia geheeten.Hj bestond er uit 28 ller der Universiteit.ln die betrekking zocht
of m et de 2 koningen uit 30 leden,die na hj alle verdeeldheden in de R.Katholieke
een onberispeljken levensloop althans den Kexk op te heFen en deze te hervormen.Hi
j
ouderdom van 60jaren berciktmoesten heb- wendde hiertoe vooral Pogingen aan 0p de
ben.Zj werden voorhun leveu gekozen,en conciliën te Pisa en te Constanz.Nadathj

met de Ephoren en Koningen hadden zj het
lloogste staatsgezag in handen.
Gers (De),eene linker zjrivier der Garonnein hetzuidwesten van Frankrjk,Ont-

in zjnegeschriften rDe unitateecclesiastica''

en rDe autbribilitate papae ab ecclesia''had
aangetoond, dat een oecumenisch concilie
hooger gezag had dan de paus en dezen kon

springt op de oppervlakte van Lannemazan afzetten,wees hj den pasgekozenAleœander
aan den voet der Pyreneeun,stroomt noord- V met aandrang Op talrjke misbruiken der
w aarts overAuch,Fleurance,Lectoure,Astaf- Kerk, en toen Johannes X X III een tweede
fort en Layrac, en stort zich uitin de Ga- conttilie te Rome belegde,toondehj aan in

ronneboven Agen naeel
zlo0p van221/2geogr.
mjlzonder ergensbevaarbaartewezen.
Hetdepartement Gers,dat uiteenige voormalige lal
zdschappen van Gascogne,nameljk
uit Arm agnac,Astaxal?,Condom ois,Lomaglle
enz. is zam engesteld, vormt het gebied van
den aartsbisschop van Auch?de hoofdstad van

zjn werk rDe modis uniendi ac retbrmandi

ecclesiam in concilio universali'' dat eene
grondige hervorm ing alleen t0t stand k0n
kom en Op een coneilie,datonat'
hankeljkwas

van den Paus.Daarentt'
gen washj afkeerig
van elke veranderillg in kf?z'
kt
?ljke leerstellingen en gebruiken,ellhtjwerktenietweinig

d
at gewest? en telt op 114 I
(
n qeogr.mjl mede t0t de veroordeelillg valà Ilksz.Na het
om streeks 300000 inwoners. Het ls verdeeld

eindigen van hl't (tolltzilif.lte Constanz moest
in 5 al'rondissem enten?29 cantons en 46Gge- hj zich in Bejel'
ellaau t
levervolgingen van
meenten. De bodem draagt ernabj de Pyre- den hertog van,.ftkzlg'
r-t/tlpz#'
J?.ollttreltken,doch
neeën vele heuvels, maar is voor 'toverige hj bogaf zieh weldra.naar zjn broeder te
vlak, en wordt besproeid door de Neste,de Lyon, waar hj zieh met hetonderwjs in
Save, de Gimone, de Arrats, de Gers) de eene kloosterschoolbelastte en den lzden Julj
Baise, de Osse, de Adotlr en vele andere 1429 overloed.W egens zjnt?practisch-christe-

rivieren.Negen daarvan zjn bevaarbaar;ook ljke gezindheden ontving hj den naam van
heeftmen er eenire kanalen e14meren.Het dpctorchristianissimus''.Tn zjnt?brieven pDe
klim aat
isergematlgd;er valtzeldensneeuw , retbrmatif
e
lnethef
llogiae''drong hj aan opeene
en de vorst duurt er ll0oit lang.De l1ttlljtvan vljtigl
àlezing vall(tltl
'
1Bjbel.Ztjne gezaluenden grond wordt e1*in beslag genomell door ljke werken zjlz in 170GdoorD'
l
t
p'
in uitgeden landbollw , en het zevende gedeelte door O'I)V en.
den wjnbouw , - vof
lrtsheett men er hoûifierst (llordoum -L.
) isdo naam van een
.

en weilanden, bosschen en heidevelden. De

plantengeslacht uitde tam iliederGrassen.H et

bewoners zjn Gast
sogners. Men heeft er Onderscheidt zicll dool
-eene tweel'jige bloeieenige goede en middelmatige wt
jnsoorten, wjze,en dezeiszo(
)gt
uangsehikt,datsteeds
maar vele slechte,doeh men vindter Ook den 3 aarties naast elkander op ééne afdeeling
voortreffeljken Armagl
zatt-brant
tewjn.Voorts staan. Deze dril) aa,
l't.yl
As zt
jl
z somtjds geljkheeft men er onderscheidene geneeskrachtige soortig, zoodat zj ieder (uene tweeslatshtige
bronnen, maar de tàbrieknjverheid is ernog bloem bevatten,somttjdseehterisdemiddelste
w einig ontwikkeld.
bloem tweeslatt
htig, terwjl de beide andere
Gersau, een dorp met zeer verstrooide geslachtlooze Ot'manneljkt
)bloemen zjn.en
woningen in hetZw itsersche canton Schwyz? zoo Ontstaat het versehil van zesrjige en
ligt aan den zuideljken voet van den Rlgl tweerjige gerst. Op htl
t vruchtbeginsel veren aan het Vierwaldstëtter Moer tusschen heFen zieh zittende, vedervorm ige stem pels.
groene weiden, ooft- en kastanleboomen Op
T0t de zesrl
jkqe.
çdz'A'
/yt
?t
?r/yz
l,bj welkealle
eene plek,die door hooge,steile rotswanden aartjes vl-t
ltshtbaar en behaaxd zjn,behooren:
is ingesloten.Het telt bjna 2000 inwollers, IL Adztd.
s/ïclp?
iL.ofdezesrqi
ye.
gt?
r.
qJ,die
en heeft dit merkwaardige, dat het in 1433 zich Onderscheidt door eene volle,ronde aar

van Keizer Siyismnnd zjne onafhankeljkheid met digt opéênstaande zesrjige aartles.Men
verw ierf en Omstreeks 4 eeuw tln eene r()pll- heet'
t eene lanye en eene korte verscheidenbliek vormde,dieOp l
zog geen (n geogr.mtjl heid.Steeds is de aar van onderen zeerbreed
1000 inw onexstelde.
en kan men de 6rjen duideljk ondtt
rscheiG ersfeld , een distriet, dat voorheen t0t den.Zj vereischt een beteren gronden een
hetBejerse,
hegewestUnterfxankenbehoordet zachter ltlimaat dan de gewone gerst. Men
is volgens den Vrede van Berljn (22 Augus- kentvan haareenigeverscheidenheden vooral
33
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eene zf
zlrfe.Zj behoort in dezuideljkege- op het Skandinavische Schiereiland teeltmen
w esten van 0ns werelddeel te huis, w erd gerst t0t aan den 70sten breedtegraad, doch
bj de Grieken en Romeinen en wordtthans in aanmerkeljke hoeveelheid slechts t0taan
n0g algem een in Egypte verbouw d.
66O N.B.
M rul
gare L.ofgewone gerst.Deze heeft
Van det'
tveerî
j'
èe.
gdrt
sf.
sptl
rfel vermeldenwj:
eene meer slappe, vierzjdige aar; van de M distiehon L.oftweerjpgepdrdfmeteene
aartles zjn 2 digt bj den bloemsteel aan- zaâmgedrukteaaren diqtaanliggendeaartjes.
gedrukt, terwjl de 4 overige even ver af- Hiervan heeft men eenlge verscheidenheden,
staande kafnaalden bezitten.Derjpekorrels nameljk de opstaande, knikkende en naakte
zjn in den regeldoor dekafjesingesloten, (H.erectum ,nutans,nudum),alsmede eene
hoewel zj bj eene verscheidenheid,hemel- zwaa'
teverscheidenheid.Haarvaderlandschjnt
drs'f (H.coeleste L.4 genaamd,ertusschen men in de omstreken van Bakoe te moeten
uç
uitvallen. Men ondersckeidtnaarden zaaitjd zoeken.Zj misluktzelden en heeftweinige,
.

zomer-en wlntergerst.De wintergerstis'korter, maar groote korrels.
gedrongener en sterker. O0k hier behooren
A. zeoo'ltlton L.ofbaardgerst,die laag en
gwarte en blaauwe gerst t0t de verscheiden- stjf isvan halm en lange kafnaalden draagt.
heden.De reeds genoemde h'
emel
yerst,eigen- In Spanjegebruiktmen ditgewast0tvoeder
ljk Himalaja-gerst,wordt op het Himalaja- voor de paarden, en men verbouw t ze in
gebergte n0g verbouwd ter hoogte van den Engeland ten behoevederbierbrouwerj.
t0p van den Mont-Blanc.W j geven hierbj Er isn0g eene anderem erkwaardige afdeeeene afbeelding van de gewone gerst,nam e- ling van gerstsoorten, nameljk de zoogeljk in a eene a'
arop l/adevan denattlurljke naamde wildegerdf.Hiertoe behooren:

rootte,- in b3 bjetkanderstaandeaartjes .M m'
l
trin'
am L.ofmézengerst,een eenlarig
ophetdubbeledernatuurljkegrootte,- inc Onkruid,datin M idden-Europaalgemeen voor-

eene bloem , zl/2-maalvergroot,- in d de komt, - voorts A1maritimltm L., die aan
bloem van binnen,5-maalvergroot,- in ede zee gevonden wordt, en - .
K q
:ect
zlïzlvwz
kafjes,lo-maal vergroot,- inJ de vrucht Dehreb., welke hier en daar op weilanden
I-i
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Gerst.

in natuurljkegrootte,- en in# devrucht, groeit.
Devruchtendergerstwordenopverschillende
DezegerstwordtinMidden-Europa,Ja,t0t wjzenent0tverschillendeoogmerkengebruikt,
ver in het noorden in groote hoeveelheid ge- nameljk in de geneeskunde,t0thetbrouwen
bouwd, - vooral 00k in 0ns Vaderland. van bier (zie Bier),voortsalseen algemeen
V eelalzaaitm en zom ergerst,- en wel
'zoodra bekend voedsel Onder den naam van gepelde
de vorst den grond verlaten heeft.Op Ilsland gerst ofvan heeleofgebroken gol
4.In zjne
heeft men sagen,wu rin vermeld wordt,dat kaflesbesloten, ishetgerstzaad een uitmuner in de lode eeuw gerst groeide. Op de tent vogelvoeder.
Faroër,w aar m en het zaaizaad uitDenemarGersticker (Friedrich), een uitstekend
ken ontbiedt,wordtdegerstnu en dan rjp. Duitsch schrjver,geboren te Hamburg den
doorgesneden en 4-maa1 vergroot.
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loden Mei 1816,verqezell als knMp zjn het licht gezonden:rReisen (1853-1854!5
vader,eenverdiensteljktenorzanger!opzjne
kunstreizen en kwam,na hetoverljden van
dezen, bj zjn 00m te Bnmswjk en vervolgenste Casseltegen zjn zin op een handelskantoor.Nadat lzj zich voorts teDöben bj
Grimma op den landbouw had toegelegd,vertrok hj in 1837uitBremennaarNoord-Amerik, zwierf er rond door de verschillende
Staten, en leidde eindeljk a1s Jager in de
maagdeljke wouden van het MTesten een
avontuurljk leven. In 1842 nam hj het
bestuur op zich van een hôtel te PointCoupee in Louisiana, maar het heimwee
dreef hem in 1843 w eder naar Duitschland.

Vele van zjne mededeelingen uit Amerika

waren in tjdschritlen metbljdsehay ontvan-

dln) en rAchtzehn Monate in Sudamerlka
(1862, 3 dlnl', benevens eene reeks van
boejende romans,dielevendige schetsen be-

vatten van het doen en laten der menschen
in de doorhem bezochte landen.Z00 bewegen
zich DDi
d
ebeidenStrvinge(1856,3dlnj2de

ruk 1864) en r1m Busch (1864,3 dln)'in
Austrplië, - yTahiti(1854,4 dln,2dedruk
1856)Mop deellandenvandenGrootenOceaan)
nunt
erden Aequator (18G1,3 dlnl''op
Java, - pGenera'
lFranco (1865,3 dlnl''in
Ecuador,- psennorAguila (18652 3 dlnl''in
Perl
z,- ,Die Colonie (1864)''ln Brazilië,
de pcalifornische Skizzen (1865)'' en
DGold (1858, 3 dlnl''in Californië.Slechts
zelden plaatstehj,zooalsin r'
Dasalte Haus
(1857)''het tooneel vaV
n zjn verhaal0? den
vaderlandsohen grond. oortsleverde hj een

gen,zoodat hj zich nu bepaaldebp hetbeschrjven van zjnelotgevallen in de Nieuwe
W ereld.Opzjneerstewerkrstreif-undJagd- groot aantal kleine verhalen, zooals DAus
ziigen durch die Vereinigten Staaten Nord- zwei W elten (1854 2 d1n)'' -- rHell und
Amerikas (1844,2dln,2de druk 1856)''volg- Dunkel (1859? 2 dln''t- rlnselwelt(1860,
den rDie Regulatoren v0n Arkansas (1846, 2 dlnl'',- pHeimliche und unheimliche Ge3 dln,4de dxuk 1862)''en mDie Fluszpiraten schichten (1862,2 dlnl'', rAus meinem
des Mississippi (1848,3 dln,4dedruk 1862)9' Tagebuche(1863,2 dlnl''.- munterPalmen
alsmede 2 bundels boejende verhalen onder und Buchen (1865)'' - r'
W ildeW elt(1865)''
de titels mAlississippibilder (1847:3 dln,2de enz.Voorliefhebbersval
zdejagtschreefhj:
druk 1853- 1856)''en rAmerikanlscheW ald- ?W aidmanns Heil (1,8,571''' en !lEine Gemsund Strombilder(1849,2dln,2dedruk1855)''. Jagd in Ti1'ol (1857) .Ondor zjne populaire
Deze romansonderscheiden zich dooreen uitstekenden verhaaltrant en eene Ongelneene
frischheid. Daarenboven gaf hj een aantal
andere poyul
aire geschriften in het licht,
zooals mRelsen um die W elt (1847- 1848,6

geschriften verdienen vooral rNach Amerika

dln,2dedmlk 1858)'',enmDerDeutschenAuswanderer Fahrten und Sehicksale (1847)''.
D 00r het tpenmalig Rjksministérie Ondersteund,Ondernam hj in Maart1849opnieuw
eene groote reis.Hj ging overRio-laneiro,

men wj voorts:rEineMtltter(1867,3 dlnl''
rDer Erbe (1868, 3 dlnl'' - en pAm Eckfenster (1871,4 dln)''. Voorts schreef hj:
DUnter den Penchuenehen (1867,3 dlnl'',XDie Mission:re (1868, 3 dlnl'', - mDer
Përc'
erievertrag (1863)'', rDie Blauen und
die Gelben (1870)'', ,
yq
ln Mexico (1871,4
dlnl'',- r'
In Amerika (1871)'' - rKretlz
und Qtlor (1869,3 dln)'',- pBuntesTreiben
(1870, 3 dlnl''
rllerrn Mahlhuber'sReiseabenteuer (3de druk 1871)'', - en rEin
Plagiar, Mexikanisehe Erzshlung (1872)5'.
Zjne verzamelde werken zt
ln in 1872 teJena

Buénos-Ayres en Valparaiso naar Californië,
stevende van hier naar de Sandwich-eilanden

en zette met een walvischvaarder zjn togt

vool
't tot aan de Gezelschaps-eilanden. Ve<volgens begaf hj zich naar Sidney en doorkruiste het zuiden van Australië,hetwelk hj
in September 1851 verliet,om over Java naar

Duitschlandterurtekeeren,waarhjJinJunj

(1855, 6 tlln)'' en pllie MTelt im kleinen fiir
diekleineW elt(zdedruk 1866,; d1n''
)eene
afkonderljke verm elding. Van zi
jne romans,

die zich op Duitschen bodem bewegen, noe-

1852 zich te Lelpzig vestigde.In 1860 onder- in hetlicht verschenen.Een grootaantalreis-

nam hj eene derde reis,hoofdzakeljk met beschrjvingen en romans van dezen vrtzchthet doel om de Dllitsche volkplantingen in baren schrjver werden in hetNederlandsch
Zuid-Amerika te bezoeken. 11i
J' overschreed vertaald.
de landengte van Panama,toog doorEcuador
flerstgrassen (Hordeaceae) noemt men
en Peru en zeilde van Chili rfandom kaap eene groep van de fàmilie der Grassen. Zi
j
Hoorn naar Montevidéo. Vanhier toog hj te ondersoheidtzich doorveelbloemige,zjdelings
land door Urugua'
y naar Brazilië en keerde

zamengedrukte,metdebreede vlakte naarden

in 1861 van Rio overFrankrjk naarDuitsch- bloem steelgekeordeaartjes,endoorkafblaadland terlg. In 1862 vergezelde ht1 hertog Jes,welke aan de rt
lgzjde van eenekafnaald
Ernst ron Gp/ltz op eene reis naar Egypte voorzien zjn.Hiertoebehoorendeyewcnedtv'
lnd
en Abessinië, en vestigde na zjn tert
lglkeer (zomer- en wintertarwe), de spelt,de kleine
s
pe
l
t
,
de
krl
t
i
pe
nde
J
J'
r
?
'
n
:
,
he
t
ra
yyr
as
,
de
dumzaam zjn verblt
jf te Gotha.Tn de.
jaren
rst.
1867 en 1868 ondernam hj wederom eene roq
*Age,en deye
groote reis naar Noord-Am erika, Mexico,
Gerstenberg (Heinrich '
W ilhelm von),
Ecuador, Venezuéla en W est-lndië en be- een Duitsch dichter en letterkundige,geboren

schreefhaar in zjne r'
Neue Reisen (1868,3
dln)''
.Daarna woonde hj gertlimen tjd in
Dresden,en eindeljk in Brunswjk,waarhj
den 3lsten Mei 1872 overleed.Na zjne Qde
groote reis had hj de volgende geschriften in

te Tondern in Sleeswjk den 3den Januarj
1737,studeerde te Jena,trad in de krjgsdienst en werd ritmeester.Na den dood van

Frederik V (1766)nam hj zjn Ontslag,doch
de m inister ron Werzlyfpr.F pl
aatste hem in
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1168 aan dekanselarj,en in 1775werd hj
residentin devrjerjksstadLiibeck.In 1783
begaf hj zich naar Eutin, bj zjn vriend
Vosz,en in 1785 verl
treeghj eenebetrekking
in Altona,welke hj in 1812 wegensgevorderden leeftjd nederlegde.Hj overleed den
lstenNovember1823.ZjnepTandeleien'',kleine
Anacreontische verhalen,werden met bjval
ontvangen (1759).Hierop volgden zjnerPr0saischen Gedichte (1759)'',- hetnaarBeanvpzlf en Inletcher bewerkte treurspel rDie
Braut (1759)'', - pGedicht eines Skalden
(1766)'' -- en rAriadlte aufNaxos(1766)''.

dan de naalden .en andere onreinheden ach-

terbljven.
G erstner.Onderdezennaam vermeldenwj:
I'ranz Joseph ridder ron Gerstner, een

verdiensteljk werktuigkundige.Hj werd geboren den 23stenFebruarj 1756teKommotau
in Bohement bezocht de Jezuïetenschoolaldaar,en studeerde te Praag in de wiskunde,

zoodat hj in 1799alsingeniet
lr,in 1782 bj
desterrewachtte W eenen en in 1784 bj die
te Praag geplaatstw erd.Voorts belastte men
hem in 1787 metde kadastrale Opm eting van

Bohemen;hjwerdin1788adsistent-leeraarin

De cllyyochondrist'', door hem en & F. de wiskunde aan de univel-siteit te Praag,
Sckm #fmtgegeven,bevatvelelezenswaardige zag er zich in 1789 t0t leeraar benoemd,en
oystellen,alsmede de rBriefeiiberMerkwil
'r- aanvaardde in 1801 de taak ,om eene technidlgkeiten der Literatur''. Voortsverwierfhj sche school te Praag te stichten,waarnahj
g
(1
r7
o6
ot
8e
)y. roem door zjn treurspel pugolino methet'bestuurvan dieinrigtinrbelastwerd.
Minder bjval vond hetmelodxama In 1807nam hj de leidingo? zlch derwerkzaamhedenvanhethydrotechnlschgenootschap,
nMinona oderdieAngelsachsen(1785)''.Later
hiel; hj zich bezig metdewjsbegeerte van en in 1811 werd hj e1'voorzittereenercomKy t en schreef:pDie Theorie der Kategorien missievàn den waterstaat.O0k werd op zjn
entwic'
keltund erlâutert(1795)'9eneenpsend- voorstel de polytechnische school uitgebreid.
schreiben an Villers, das gemeinschaftliche Hj Overleed den 25stenJunj 1832.Gedurende
Prinei? dertheoretischenundpraktischenPhi- een tjdpexk van omstreeks30jaarkwam in
losophle betrefend (1821):'.Zelfbezorgdehj Bohemen geene zaak van eenig belang t0t
eene gezamenljke uitgave van zjne nver- stand zonder zjne medewerking.Van zjne
mischten Schriften (1815)''.
geschriften noemen wj:r'
rheoriederW ellen
Gerstkorter. De gerst behoudt na het (1804)'')- rzweiAbhandlungen iberFrachtdorschen een gedeelte der kafnaalden,welke wagen und Straszen (1813)'' rueber die
echter verwjderd moeten worden. Hiertoe Spirallinie f
ler Treibmachinen (1818):'! dient het kortdorsehen, dat is, men brengt
het uitgedorschte zaad nogmaals onder den
vlegel, om er de kafnaalden afte slaan.Om
N

Franz Anton, ridder von Gdréfzzer,een beroem d ingenieur en een zoon van den voor-

//////
?l/ii
,,-

- = wvœ>a = -

gaande.Hj werdgeboren te Praag denllden

.*
.&

Mei1793,bezochter hetpolytechnisch instituut, en w erd reedsin 1818 hoogleeraar aan
de polytechnische school te W eenen.Nadat
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Gerstkorter.

voorloopige w erkzaamheden voor een spoorweg van de Moldau naar deD onau en ondernam , na'een herhaald vertoef in Engeland,
in 1825 den verderen aanleg.Daarechter de
aandeelhouders besloten,de tweede helftvan
den weg naar een ander,m in-kostbaarstelsel

te bouwen,legde von Gerstner zjne betrekking neder.ln 1829 ging hj ten Bden male
naar Engeland, en toen het hem m islukte,
aandeelhouders te verkrjgen voorhetgebruik

ditwerk tevermjdentgebruiktmen0ok we1 der waterkracht van eene sluis tusschen Mieen w erktuig, m et den naam van gerstkorter laan en Pavia,vertrok hj in 1834 naar Pebestempeld. W j geven daarvan eene afbeel- tersburg, waar hj den eersten spoorweg in
ding. Hetbestaatuiteene ligte houten kast, Rusland,nameljk dien van genoemde hoofddie door 2 man gemakkeljk verplaatstkan stad naar ZarskojeZelo,bollwde. Toen deze

worden. Uit den trechter,wiens benedenste
opening door middel eener schuif verkleind
en vergroot kan worden, valt de gerst in
eene cylindrische afdeeling? waarin zich de
met messen voorziene as bew eegt,die door

voltooidwas(18b7),maaktehjaanstalten Om

een grooteren te leggen,maar ging in 1838
naar New-York: om er de spoorwegen te

Onderzoeken.Htl overleed echter aldaar0nverwachtop den 12denApril1840.Hjschreef:

een kam rad met een zw engel snel w ordt Lehrgegenstiinde der praktischen Geom etrie
omgedraaid.Uit den eenigzinsschuinsliggen- (1818)*' - psammlung der Aktenstiicke in
den trommelvallen devruchtles op eene zeef, betreF dex ersten österreichischen Eisenbahn
welke doorm iddelvaneenestelschroefschuins zwischen Moldau und Donau (1827)''4- ook
of waterpas kan geplaatstw orden,en w aarop gaf hj een nieuwen druk uit van het pHand-
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buch der Mechanik'' zjns vaders,met een reis naar Ttalië.Hierhield hj zich teRome
3de en 4de deelvermeerderd.
met geschiedkundige nasporingen bezig. Na
G eruisch (Een) ondersttheidt zich van ztjn terngkeer vertgetk
le l1j wedt
?rte Heideleen toon doordien deze laatste eene bepaalde berg,waarhjiu1844t0tbtlitengewoonhooghoogte heeft, en bj het gort
lisch de hoogte leeraarwerd aangestelden weldravoorlezingen
gestadig verandert. De toon ontstaat door hield.Nu vestigde hj hetoog op den staatregelmatige trillingen,
het gertlisch door kundigen toestand vanD uitsehland,en schreef:
onregelmatiye schokken.
Alission der Deutsdlkatholikf
nl (1845)''
Gerundlum en gertbndil:
t
'bm zjn twee Die protestantische Geistlitthkeit ltlzd die
vormen van hetLatjnschewerkwoord,welke Detltscl
hkatholiken (1846)'', rlleidelberger
eigenljk alleen in naam verschillen.llet(e- Adresse aan die Sehleswig-llolsteiner (1846)'',
en r'
Die preussisehe Verthssung und das
r'
lfvt
l'
t
w- is een adjeotirltm rerbale en duldt
iets aan dat geschieden m oet,en hetgerun- Patent vom 3 Febrtlar (1847)'5.In dien tjd
i/lfzzlis nietsandersdalzhetnelltrtlm van het stichttehjmetMatlt
y!MittermaierenHtinsser
gerundivum ,als zelfstalzdig naamwoord gebe- de pD eutsche Zeitung'', het orgaan van het
zigd.Beideverbuigtmenop degewonewjze. ttonstitutioneelen vertegenw oordigend stelsel,
Gervinus (Georg Gottfritld), een uitste- dat in een felbewogentjdetln belangrtjken
kend Duitsch gesehiedsellrtjver, goboren te invloed oefende in Duitschland.D oor de HanDarmstadt den zostel) M ei 1805,bezotlht het sesteden naar den Bondsdag afgevaardigd,
gym nasiuln aldaar, werd vervolgens leerling werkte hj mede tot'het ontwerpen eener
bj een boekhandelaar te Bonn en daarna in grondwet,en werd voorts li(1 der Nationale
eene handelszaak in ztjnegeboorteplaats.Roeds Vergadering,welke betrekkinghj echterwein dien tjd gevoeldt
?hj zieh onrf
lmeenaan- gens den ongtm stigen loop der staatktlnltige
getrokken door de studie der Dtlltsehe letter- zaken reeds in Atlgtlsttls 1848nederlegde.MTekunde,znodathj hetbesluitnAlu,ziohonver- derom ging hi
jgedtlrendoeonigemaandonnaar
deeld aan de wetenstt
hap te wjden.Na eene Ttalië, en nam eerst in Dettcmber op nienw
korte voorbereiding lezotlllt hj i11 1824 de dtlel aan de opellbare aangl?legtmhoden door
colleges te Gieszt'
n en begaf zit'
h in 1825 h8tschrjven van eenert
peksAranuitlnt
lntende
naar Heidplberg,waar hj zich onder de lei- Opstellen over deD llitsthegrondwet.De treuding van kk hlosser vooraltoelt?gde op de ge- rige afloop der zaken te Frankfbrt maakte

schiedenis. Nadat hj van 1828 t0t1830 aan ht?m afkeerig van tle politiek?en h!jbtlpaalde
een opvoedingsgesticht te Franlttbrt aan de zich weder bj zjllevoormalige sttldiën. De
Mail
z was werkzaam goweest,ltet
?l
'de l1jnaar vrtlcht van deze is oen gftestig boek over
Heidelberg tert
lg,waarhj methetgestshrift: Sltakspere (1849 1850: 4 ((114, 3de uitgave
DGeschiehta derAngtllsachsen iln IJeberblillk'' 1862), voorts zjne rGesehil
thtf
)t
lps 19
zitsh alsprivaat-docent vestigde,doellzonder Jallrhtlnderts,seitdeuW ieuerVertriigen(1855

voorlezingen te houden.Tn 1851ging hj een 18GG, dl1 8h'' en zjne pratzhtige ,,Einjaarin Ttalië doorbrellgeu.Zjrte pllistorische leitllng in die Gesehiehte des 19 Jahrhundtlrts
schriften (dl 1: 1833)'5 wekten de opmerl
t- (1854)'',welkehem ei
onprot
lêswegensl
1oogzaam heid der geschiedktlndigen en bezorgden verraad en politieke onrtlststokerj ()p den
hem in 1835 de betreltking van btlitengew oon hals haalde.Vogrts seheet'hj: ,l1à
indel und
hoogleeraar te Heidelberg.Hetvolgende jaar Shakespeare; ztlr Aesthetik der Tonltunst
echtarwerd hj,opaanbevel
ingvanDaltlmann, (1868)''.
Het spreekt van zelt', dat eelz man van
tot çewopn hoogleeraarin degestôhiedeniste
Göttlngen benoemd. Inmiddels had hj een z9o groût'
e kennis en van z0o vrt
jzinnige rigaanvang gemaakt men zjn bplangrjk werk: ting gf
lweldige aanvallen te verduren had.Zj
e
,Die Geschicht

derpoetischellNationallitera- krenkten hem niet wei.nîg, evenzeer als de

turderDet
ltschen (1835 1842?5d1n)'',welks gang derstaatktlnt
lige aangelegenheden in zjn
4de omgewerkte uitgave den tittllkl'eeg van vaderland.Ditbljl
tt vooralin zt
jne voom-ede
Geschichte der deutsehen Dichtung (1853, vésöl
-heteerste det
vlvan dt,il5den druk zjjner
5dln)''.Hjvervaardigdedaarvaneenuittreksel rDeutsche Dichtung (1870)''.H(?t laatste,wat
in hetrHandbuch derGestt
hie,
htederJloetist
à
,
hct
n h!jse,
hreef, was ef
'n antwoord f)p eg
tTl aanval
Nationalliterattlr (4de uitgave 1840)''.In zljne van Ka'
rl W'
rtzvzà. lIj overleed te l
-leil.
albf
lrg
uitmuntende pGrundzigcn derHistorik(1837)'9 den 18den Maart 1871.
leverde hj eene wjsgeerige beschouwing en
W etenschap en beschaving zjn eint
leloos
eene geschiedkundige Ontwikkeling van de veel aan dezen geleerde versehuldigd. Hj
taakdesgestàhiedschrtjvers.Uitstekendisvoprts heeft aan de gesehiedenis eene geheelandm-e
, gegeven en de eigenljke volksgeschiezjn geschrit'
t puebertlen Goethe'schen Brief- rigting
wechsel(1836)''.Zijnepisl
th gedit
ahtrGt
ldrun'' denisin hetlevengeroepen:waarbj devolksis een tkagment gebleven,en fl0k ztne rGe- Ontwikkeling de lzoofdzaa'
k 1s.Moge htjhierin
schichte der Zechkunst'' werd nietvoltooid. een leexling vt
m Seltlosser we,
zen,zogalshj
A1s mede-onderteeltenaar van het protest der zelfmetloffel
jke bescheidt
mheid bettligt,h0t
zeven Göttinger hoogleeraren werd hj den is zeker,dathj verboven zjnmeesterstaat.
14den December 1837 van zjn ambt ontzet Dat hj op hetgobied dervaderlandsche g(!
-

en ontving hetbevt?l om binnen 3 dagen het schiedenis niet geleverd heeft, w at men van
land teverlaten.Na dien tjd toefdehj eorst hem zotl kunnen verwachten, is daaraan te
in Darmstadt en vervolgens in Heidelberg, wjten,dat hj nietmetharten zielingenoen in het begin van 1838 volbragthj eene men w asm ethet onderwerp.Tmmers niet de
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geschiedenis, maar de resultaten der geschie- inhoud der geschiedenis zeer verschillend we-

denisaehttehj van belang.
zen;men heeftnameljkeenegeschiedenisder
Inzjneanderewerkzaamhedenbleefhjdes- oorlogen, der wetenschappen, der volksgegeljksgetrouw aanzjnletterkundigstandpunt. bruiken, der kunst enz. Intusschen bedoelt
00k de ontwikkeling derdichtkunstbeschouwt men gewoonljk met datwoord dentaatkl
tnhj enkelalseen gevolg van deontwikkeling #ï.ty geschiedenis ofden gang dermaatschappevan het shatkundig leven des volks. W èl ljke ontwikkeling van een deeldesmenschekwamen velen tegen datdenkbeeld in verzet, ljken geslachts, hetwelk binnen bepaalde
doch Gerrénus bleefdaaraan onwrikbaarvast- grenzen besloten is. Daartoe behoortdan de
houden.Hetzelfde kan men zeggen van zjne geschiedenis der staatkundige instellingen,die
staatkundige werkzaamheid.00k hierbjbleef der oorlogen en vredesverdragen, die der

hj zich steedsgeljk;hoewelde l00p derge- maatschappeljkeaangelegenheden,en dieder
beurtenissen een geheel andere was dan hj ontwikkeling en beschaving. Terwjlde yegehoopt en voorspeld had,toch liethj zich .scAl#ex1 derMes.
scAAdi# zich beziqhoudtmet
niet afbrengen van de overtuiging, dat alle de ontwikkeling van den m ensch ln het algeanderen en zelfs de geschiedenis in het onge- meen,beschouwt de staatkundigegeschiedenis
ljk moesten gesteldworden.Toenhjaanvan- den uit-en inw endigen toestand dervolkeren

keljk eenstemmig dacht en handelde metde redurende den 100p dertjdeb.Terwjldestahoofdleiders der Duitsche staatkunde.hadhj tlstiek opdebestaandegesteldheidwjst,meldt
als redacteur der rD eutsche Zeitung'' een
grooten invloed,die hem in staatstelde,aan

het volk onschatbare diensten te bewjzen;
maar toen teleurstelling hem niet t0t volharding aanspoorde,maar hem bewoog,om zich

0ns de geschiedenis, hoe eenig volk t0t die
gesteldheid gekomen is.Naar gelang van haren omvang verdeelt men de geschiedenis in
bio-jraphieof levensbeschrjving,bgzondere>selnedenis of'een zamenhangend tatbreelvan
de ontwikkeling van bepaaldegeslachten,v0lkeren en staten, en alyemeene.g:.
s41&z
lï.
:of

weder bj zjne vroegere studiën tebepalen,
toendeed zjneafzondering hem dienzegenrjken invloedverliezen,terwjlhj ineenestem- eene voorstelling van debelangrjksteveranming van mismoedigheid en verbittering t0t
de meening kwam , dat nagenoeg niemand
hem begreep.
G eryon isde naam van een fabelachtigen
koning van het eiland Erythia,nabj Gades

deringen, welke de toestand der m enstshen

3 ligchamen, w elke op de hoogte van den

geschiedenisenkeldeontwikkeling dermensch-

van de vroegste tjden af onderyaan heeft.
Terwjldealgemeenegeschiedeniszlchbemoeit
m et alles, wat er m et betrekking t0t de

menschen belangrjks isvoorgevallen van de
in den Atlantischen Oceaan gelegen.Hjhad vroegste tjden af, beschouwt de bjzondere
buik waren zamengegroeid, weshalve hj de heid geljk zich diegeopenbaard heeftbj de

bjnamen droeg van tricorpor, triformis en m erkwaardigste volkeren deraarde.M en vertergeminns.Hj was in het bezit van eene deelt dealqemeene geschiedenisin 4 tjdperkudde fraatie? roode runderen,diedoorden ken,nameljk dat deroude.
gdt
scAïd#dziï.
:,hetherder Euryt%on,vergezeld door den z-koppi- welk loopt van de eerste stichting der Staten
gen hond Orthmos,werden bewaakt.H éraeles tot aan den valvanhetW estersch-Romeinsche

(Hercules)verdreefdebewakersen roottlede rjk (476 na Chr.),- dat dermiddelyeschâerunderen. Geryon zette hem na) doch werd deni.q, loopende t0t aan (1e ontdekking van
t
/e.
scAïd#e0
zï.
:,
in hetgevecht,hoeweldoorHere(Juno)0n- Amerika (1492),- datdernieume.
dersteund, bj de rivier Anthemus door een voortschrjdend t0t aan de Groote Fransche
P1l gedood.
Omwenteling (1789),- en dat der nieuwste
Geschenk (Een)isdatgene,watmenzonder pe.
scF
zïdAzll,waarin wj leven.
eenige gehoudenheid,dus uit eigen beweging

van zjn eigendom aa'
n een andex afstaat.Ten
onr
egte wordtder
verede geldsom ,die debeklemd
bjha
zel
ke
mejer
gelegenhedenaanden
eigenaar betalen m oet,een geschenk genoemd,
want hj is t0t de opbrengst dier geldsom
wetteljkverpligt.Velenzjngewoon,aanbloedverwanten ot'vrienden op bepaalde tjden geschenken te geven,bjvoorbeeld op veqjaarsdagen,bj huweljksverbindtenissen enz.
Geschiedenis ot'Mstorie (van het Grieksche woord Csçzoyffz,onderzoek) noemt men
in de eerste plaats alles wat gebeurd is,en

De oudste en eenvotldigsfe vorm van geschiedenis w as eene dorre en drooge opsom-

ming van feiten, zooals wj die in annalen

en kronieken aantreFen.Daaruitontstond de
rerhtalende .ge,:câ,ie#dz?ï.$, welke niet alleen de
weetgierigheid van den lezerbevredigde,maar

hem ook zocht te boejen en te vermaken.
Eerst de praymatiselte gdtscâïdtlzli.
v, waarvan

Tltncydides en Poljbi'
usde oudste vertegenwoordigerszjn,bepverde zich om degronden
der gebeurtenissen op te diepen,de oorzaken

en gevolgen van deze in behoorljk verband
voor te stellen en ditallest0teen kunstmatig

voorts0ok eeneregelmatireennaauwkeurige geheelterangschikken.De groote hoeveelheid
voorstellinq van 'tgeen ls voorgevallen.De bouwstoffen, die den schrjvereenergesehiegeschiedenls kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, bpvoorbeeld op de
aarde, de dieren, ee m enschen enz.Tn den
regel echter w ordt het w oord gebruikt van
eene voorstelling van de lotgevallen van het

denis derwereld terbeschikking zjngesteld,
noodzaakt hem ,Om zein groepen oftjdperken te verdeelen, en het geheel zoodanig
voor te stellen,dat men hetgemakkeljk kan
overzien.Hierbj heettmen verschillende me-

menscheljk geslacht of van een deelvan dit thoden gevolgd,- in de eerste plaatsdesynlaatste. Doch ook bj deze beperking kallde c/zrozlllïdc/ze,volgenswelkem enacNtervolgens
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vermeldtwatgell
jktjldkq bj verschillende volkeren is voorgevallen, zoodat hier de algemeene geschiedenis met de bjzondere vereenigd wordt? - dan de etltnographlselte,
welke de verschillende rolkeren atkonderltjk

gen, verslagen, rekeningen,aanteekeningen,
oudere geschiedwerken,enz.
Het groote nut der geschiedenis kan niet

:fAzlpr t
zyAi.
scA:, die de voordeelen, welke
elke der beide voorgaande uaethoden in het
bjzonder bezit,zoekt te vereenigen.
T0t de hulpwetenschappen der geschiedenis
behooren in de eerste plaats de tudrekenkl
tnde

een voorspellenden blik werpen in de toe-

iu twjfel worden getrokken. Men Ontwaart
daarin, h0e zich het tegenwoordige uit het

behandelt,- en eindeljk desynehronistiselt- verledene ontwikkeld heeft en leert alzoo

(chronologie)endeaardrl
jkskltnde(geographie),

komst. Zj doet 0ns den weg kennen,dien

de mense,
hheid t0t ntl t0e bewandeld heeft,

en hieruit kunnen wj opmaken, werwaarts
die w eg haar leidt.

Het schrjven dergeschiedenisishetwerk

voorts de kennis van personen en nolkeren, van kalm en gezet nadenken,hetw elk zich
alsmede die van hlmne talen,welke vool*het eeneduideljkevoorstellingvormtvandewereld
onderzoek der bronnen onm isbaar is,alsmede en van het loven der menschen.Vandaar dat

die der staatknnde en derwt
,sbeyeerte.Daar- de gesehiedenis in de oudste tjden,toen het
j
door ondersteund,stelt de geschiedschrjver gevoelkrap,htigerw erkte dan hetOordeel,n0g
zich tot taak, de feiten uit de verschillende
bronnen te verzamelen?te beoordeelen en te

zeer gebrekkig was.Tn het Oosten,waar de
priesters de vertegenw oordigers en bezorgers

schiften,terwjl de historische kunst er zich waren van allemenseheljkewetenschap,kwam
op toelegt,om de uitkom sten van datonder- de geschiedenis w einig verder dan t0t eene
zoek behoorljk te rangsehikken,zoodat zj dorre kroniek. De'meer vrje,kunstmatige
in een sehoonen vorm een tafereelder waar- vorm dergeschiedenisontstpndbjdeGrieken,
heid aanbieden.Hetgesohiedkundigonderzoek
zonder historische kunst ontaardt in eene

dorre kroniekschrjverjj, en de histprische

kunst zonder geschiedkundig onberzoek verliest zich in eene zeevan tkaajevolzinnen.
zoodatbeiden onmisbaarzjn.
D e bronnen van hetgeschiedkundig onder-

en de vadervan dezen isH erôdotns.Na hem
verhiofzich Tltnoydides t0t het standpuntder
historische eritiek, en in de keurigegeschrifl
ten van X lnophon vindtm elzhaar m et practisch-zedekundige beschouw ingen verbonden.
Toen Griekenlands zelf'
standigheid vernietigd
werd,daalde de geschiedktlnstt0teenstreven,

zoek zjn mondeljke(desage ofOverlevering) om allerleigebetlrtenissen aaneen terjgen of
of feiteljke (stichtingen,feestf?n? talen) Of dezeinhoogdravendevplzinnenop tevjzelen,
overgeblevene gedenkteekenen of'reeds be- lloewelDionysinsrt
zpIl'
alioarnassq
fs,Diodçk'
ts

v, Plntaroltlts en vooral Polybi.s een
staande restthiedwerken. De oudste bron is tKczflzl,
de montzeljke overlevering; zj vormt bj beter spoor bewandelden. Bj de Romeinen
ieder volk den aanvang der geschiedenis?en kende men aanvankeljk slechts dorre Jaarde geschiedschrjver dient het eigenljke feit boeken?doch het voorbeeld der Grieken riep
of de kern van de latere toevoegselen at'te er weldra de vportreffeljke historisehe geIf.
S,J'
ltliltsCaesar
scheiden. De feiteljke overleveringen dienen stzhriften van Lirilts',S'tZIJZI.SJï'
veelaltot Opheldering der sagen.Benam ingen

enzegswjzen,gebrtlikenentbesten?dieeeuwen
lang standhielden,wjzen dikwjlsOp degebetlrtenis,waartlitzjvoortvloeiden.- omtrent
de gedenkteekenen ztiaangemerkt,dat deze
in de natuur kunnen gevonden worden en ook

en Tlcïf'lf.sin hetleven.Nahenbloeiden S'
tbltozài'lf.ç, Valeg'i'
lts .xhzïwzffA.?A ureli'tts T'sc/pr,.E'ltJro.pï'
lf,s, Ammian'
tbs .r tvct?/lszà'll.s? Orosi'tbs, Jos@#'
.
?,f.s, Appian'us, Dio Oq.
:.
$ï'?,
r,$, Herodianus,

Aelianus,.
A'
?
,
I.
<:J'
J
'
?
,
r.
:,Zosim'
usendeByzantjnsche
stthrtjvers.- Gedurende dt)middeleeuwen ont-

wel van kunstmatigen oorsprong zjn. De bralt de historische kllnst geheel en al.M et
eersten zjn bergen, rivieren, landsehappen de kronieken der svesterscle stthrjvers, inenz., die m et de lotgevallen van bepaalde
volkeren in verband staan,- en de laatsten

zonderheid van leda en met eenige opgeschroefde Arabistôhe werken opende zich een

zjn voorwerpen,ter gedachtenis vanpersonen nieuw ontwikkelingstjdperk 3,
-001
-de geschie-

of voorvallen vervaardigd,zonals gedenkpen- denis, zoodatw eldra (lene vernietlw de studie
ningen, zuilen, standbeelden, schilderi
,j
en, van de metlsterstuklten der Oudheid in Ttalië
wagens, zegels,bouwvallen enz.T()tophel- uitm untende vruchten droeg..M achiamelli,Gu,ioderlng dezergedenkteekenenbestaanafzonder- cït
z'
rtfizà'
l, Paolo Glorio,A drianienz.leverden

ltjke takken van wetensehap,zooals de Otld- voortrefeljkegeschiedkundige werken,en in

heidkunde (archaeoloqie),dekunstyeschiede- Frankrjk stonden Fro'
lssarl, de Cozz/ïpe.
::de
'fen d'
Al
bbi
yvté,- in Spanje en Portugal
nis,demunt-enpennlnrkunde(numlsmatiek), Tâpl
de wapenkunde (heraldlek)degeslachtsrelte- Repulveda, M endoza, llerrera (àn Zwrita, de
ning (genealogie)enz.- Men heet'
t voorts0ok Gp?'d, de Wtvrpy enz., in Engeland Leland
geschrevene gedenkteekenen. Deze zjn 0p- en Cambden ht
ln ter zjde. O()k in Duitstsh-

schriften,oirkonden en geschrevene gesehied- land ontwaakte na de uitvinding der boekboeken. De kunst, om Oude opschritten te drukkunst het geschiedkundig onderzoek einlezen, draagt den naam van epigraphie,deljk uitzjndroom ,enaan deuniversiteiten
die om de oirkonden te ontcjferen, noemt w erden leerstoelen vool-de geschiedenisopgem en diplomatiek,waartoe ook dezegelkunde rigt.Joltann Ct
vïpz) teBerljn leverde er in
of sphragistiek behoort. De geschrevelle ge- hetrchronicon''lleteerste stelselm atigehandschiedbronnen kunnen van zeerversehillenden boek deralgem eene gesehiedenis.JohanilA:ï-

aard wezen,nameljk gedichten,redevoerin- neccius wees de noodzakeljkheid aan,om de
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historische stof oordeelkundig te behandelen
en zocht den tekst door eene reeksvan ophelderingen 0n bewjsplaatsen t0e te lichten.
Tevens poogde men in de 16de eeuw (1e gesehiedkundige bronnen te verzamelen,zooals

schillen van bestuur,welke tusschen twee ot

meer provinciën ontstaan,wanneer hj die

nietin derminne kan doen bjlegren.''Daarnlede staat in verband art.132,lnhoudende,
Ddat de Provinciale Staten tracht
en alle ge,
schillentusschengemeentebesturenin derminne

bljkt uit de rscriytores rerum Germanicarum'' en de geschledenis van afzgnderljke te doen btjleggen,en datzj die,zooheteen
Staten werd beoefend doorSleidanlts,Psfen- geschil van bestuur betreft, aan den Koning
tbr./'
, Conriny en Seokendorf In Franl
trjk ter beslissing zullen voordragen''.W j ontwawerd de roem van M @imbonry, Stt.AE'JJ,Le
Tzrlddor,St.P ierre?.FJd'
?t9*2/en Basnayew eldra
verdonkerd door dlen van Rollin en Bossuet)
aldaar de grondleggers van de moderne be-

ren hiereeneOpmerkeljkeleemteindeGrondwet.lmmersterwjldeKoningzjnesouvereine

magt steeds uitoefent onder zekere beperkingen, die t0t waarborg strekken?dat de Ko.

handeling dergeschiedenis;zjwerdengevolgd ninkljke beslissing tOtbevordering zalstrekdoor Voltaire en M ontesquieu,en laterdoor ken van het algemeen belang, zooals zelfs
Tltierry, Tlûers,Lonis.fltzzlc,G'
Azot,Lamar- bj gratie en dispensatie door de verpligting

Jle,enz.- In Engeland leverden Gutltrie en om het advies in te winnen van den H oogen
Gray eene algemeene gesclliedenis van groo Raad,zien wj hierallebeperking diersouten om vang, en op hen volgden Ilume,R0- vereine magt ontbrelten. De Grondwet bebertson,Gibbon,Ferynson,Mit
jbrt,Maepltevson, paalt geenerlei vorm voor het nemen dier
Gillies,Grote,M aeaulay,Wz
lfckl:enz.benevens beslissing.Intusschen zjn demeesteregtsge-

de Amerikanen Prescott,Wcpcrp//,Motley en leerden van oordeel, dat zj genomen moet
anderen.OnderdeDuitschegeschiedschxjvers worden na het ingewonnen advies van den
schitterden voorts J'
ltst'us A fpdr,Johann rozl Raad van State op verantwoordeljkheid van
Mûller,kkhillertTrzbl/vlczlzk,Zsehokke,Herder, den m inister,die hetbesluitteekent.
Doltm , B eck, H eeren, Niebuhr, ron J?of/eck,
Geschqift. Schxifteljk bewjs in 'talgeBeeker,tvc/llodd6r,AMbmmsen,Daltlmann,.Atxzlkd, meen kan geleverd worden door allerlei gePertz (de uitgever der pMonumenta Germa- sehritten,waartlithetfeit datmen bewjzen
niael''
,Weber,Gdrrïz
lzl.
seneenemenigteanderen. wil,bljkt.Men onderseheldtze in antltentieke

In ons Vaderland is de geschiedenis het en onderhandsche. Is llet stuk opgemaakt beeerst naar eisch beoelbnd door Janus .lbzrztx, paald m et het doelom het feit ofde handeHkyo de Gropfen vonraldoorP ietee Cornelisz. ling,daarin geconstateerd, te bewjzen,dan
./
AFJ.Voorts vermelden wj de werken van noemt m en heteene acte. De geschriften of
Bor,ran.
VeJ6r:A)enCerisier,terwjlM attltaens, bescheiden vormen een op zich zelf staand
M iraewst ran .r ie'rï,
s en anderen zieh ver- middelvan bewjs, datin het algemeen in
diensteljk hebben gemaakt door d4)uitgave alle zaken is toegelaten;enkele handelingen
van merkwaardige gedenkstukltenderoudheid. kunnen zonder geschritl zelfs niet bestaan,
Voorts heeft Klltit de geschiedenis van het zooals eene dadiny. Het heeft geene hoogere
Nederlandsche staatsregt in hetlichtgesteld, bewjskracht dan andere bewjsmiddelen;men
en Engelberts den toestand van de oudste kan tegon geschriften tegenbewjs leveren, en
bewoners dezerlanden.Van TIWs,ran Loon hierdoor de krachtvan hunnen inhoud ontze-

en Scl
teltema hebben belangrjke bj'dragen ge- nuwen. Maar toeh heeft hetbewjs doûr geleverd tot de vaderlandsche geschiedenis,en schrilt boven de andere bewjsmiddelen veel
deze is in haar gehtlelbehandeld dof)r W aye- voor,omdat ht
J,die hetvoorden rtuqterte
lccz
r2 Bilderdùk, Geoen '
t
lt
xz/Prinstererenz., berde kan brengen,minderafhankeljk lsvan
terwdl wtl uitmuntende leerboeken verschul- de houding der teyenpartj en van hetgoeddigd zjn aan Bossclta, W l
jnne,Hecker,Pol, vinden van hem,dle regtspreekt.De bewjsEn-jel
en! ran .
f:
fez
lf.
syd0zenz.Een afzonderljk kracht van alle gttstthrlften is nietdezelfde;
gebled ln ons Yaderland is datder Friesche erzjn er,di
e,devolledigekrachtvanbewjs
gesehiedenis, waar onderscheidene kronieken missende, toch een begln van bewjs door
en charters bouwstoffen hebben geleverd aan geschrift opleveren. Het zjn die geschriften,
geschiedschrjvers,zooals Emmins,Rchotanns, nietjtlistaeten,dieatkomstig zjn van hem ,
Winsemius,I'
oekeA'
oerdsenz.Terwjlvervol- tegen wien bewjs geleverd zalworden,of
gensde beoefening der Friesche geschiedenis van zjnen regtsvoorganger ofwettigen verlnzonderheid isvoortgezetdoorDirks,.
F/ACF tegenw oordiger, en die het feit,waarop men
en andere leden van hetFriesch genootschap. zich beroept, waarschtjnljk maken.Andere
In hetalgemeen kan men van de behande- bewjsmiddelen kunnen nu toegepastworden,
ling der gyschiedenis zeggent datin Onzen om heteigenljkebewjsteleveren;hetvoortjd de rhlstoire bataille''meer en meerOp deel van hetbezitvan een begin van bewjs
den achtergrond w ordtgesehoven,om demeer door geschrifte bestaatjuistdaarin,datmen
belangrjke zjden van hetleven des volks, nu bewjsmiddelen?b.v.getuigen,kangebruinameljk zjne ontwikkeling op het gebied ken in gevallen,waarin zj zonderdatbegin
van zedeljkheidj godsdienst en beschaving, van bewjs zouden zjn uitgesloten. Authenvan wd enschap en kunst, van handel en tieke gese'
hritten zjn altjd aeten.Ollderhandnjverheid,in een dtlideljk licht te stellen.
s:he geschriften zjn er van allerhande soort;
Geschillen van bestuur worden ge- onze wet erkent als zoodanig:brieven,aannoemd in art.68 der Nederlandsche grondwet. teekeningen, door den schuldeischer gesteld

Daar lezen wj: nDe Koning beslistalle ge- OP een reeds bestaand stuk;huiseljke papie-
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ren,boeken,registers,koopmansboeken,enz. veelal jzer gebruikt,Omdathetveelminder
De wet omschrjft deels hunne kxacht als kostbaar is dan brolls. Daarentegen is het

middelen van bewjs,deelslaatzj dekracht veelgevaarljkerwegenshetspringen,terwjl
van bewjs geheel aan des regters oordeel het brons in zoodanig geval alleen scheurt.
over.over valschheid in gests
hriftzie Valsel
t- Daarentegen ishet jzerveelharder.Sedert
Fzeï#.Vergeljk Ade,x4zff/zt
azkfïd/c.
eenigejarenheeftvoolalXr'
app teEssen eene
Geschut ofr'
twrmonden zjn werktuigen, grootevermaardheid verworvpn doorhetleveWaarvan de artillexie zich bedient,0DA den

vjand te dooden Of tewonden en zjneversterkingen te vernielen.D aartoe behooren de

kanonnen,reschilttom kogelsofgranatenonder
lage elevatle w eg te schieten, - mortieren,
om bomm en ot'granaten onder hooge elevatie
weg te w erpen, - . en ltonwitserst geschikt

ren van kanonnen vau gegoten staal.

Geschutgieterij?zie Gesehut.

G esenius (Friednch Heinrich W ilhelm),

een tlitstekend beoefenaax derOostersche taalen Oudheidkunde el1de grondleggttr der taalen oordeelkundige verklaring van het Oude
Testam ent, werd geboren te Nordhausen den

om granaten (00k welkogels)onderhoogere 3t
len Februarj 1785en sttldeerdeteHelmstedt
elevatie dan kanonnen en Onder lagere dan en te Göttingen.Nadathj korten tjd leeraar

m ortieren te kunnen w erpen.Zie voorts onder
H lmwitsers,Kanonnen en zKortieren.

was geweest aan het paedagogitlm te H 0lm-

kort gestthut,veld-,vestlng-,belegerings-en
scheepsgeschut.
De oorsprony van het gesohut dagteekent
van (le uitvindlng van het buskruid.Volgens
sommigen is het voor de eerste maalgebruikt
in den oorlog tusschen Venetiu en Genua in

gewoon en in 1811 gew oon hoogteeraar in de

van Alicantecloor de Alooren in 1331,Ofdoor

sehe talen uit te breiden. Tn w eerwil van

stedt,werd hj in 180Grttpetitorte Göttingen.
Het geschut is van brons, jzer Ofstaal. en in 1809 hoogleeraar aan het gym nasium te
Men heeft zwaar en liyt geschut, lang of Heiligenstadt.Tn 1810 eehter werd hj buitengodgeleerdheid teHalle.Bj deherstelling der
universiteit in 1814 behield hj zjnebetrekking,werd in hetzelfde jaar dottor in de
theologie, en ondernam in 1820 eene weten-

sehappeltjke reisnaar Parjs en Oxford,om
1330,- volgensanderen bj de belegering erzjne lexicologische keunisvan deSemietide Engelscllen in den slag bj Crecy Onder eene gestadige verdae,
htmaking?waaraan hj
Eduard III in 1346.MTelligtzjn deze eerste en zijn vriend W eysehelder van de zjdeder
stuklken zeer klein geweestqdoeh weldra ver- orthodoxe partj blpotstol
zden, bleef hj als
vaardigde men er van aanmerkeltjke lengte schrjver en leeraar met uitstekend gevolg
en w j'dte,Omdatmen meende,datde werp- werkzaam. Hj heeftdespraakkm lst van het
kracht hieraan evenredig was. Het sehjnt, Hebreeuwsch aanmerkeltjk verbeterd en de
dat prins M auvit,n de eerste is gew eest?die woordenboeken desgeljks. Hj overleed den
daarom trent proeven genomen heeft. Het is 23sten Oc,
tobel' 1842. Van zjne gese,
hriften
intusschen bekelld. dat M ohammed b!jde be- noemen wj: rllebrëisehes und chald:isehes
legering van Constantinopel in 1453 twee HandwörterbuchfiirdasAlteTestament(1810
stukken deed gietent welke steenen kogels 1812? 2 d1n,6dedruk 1863)''! rllebr:ists
hes
sclloten van 600 Ned.pond.Aletdergeljke Elementarbuch (2 dlnl'', bestaaude uit eene
kanonnen bpsehoten de Osmanen Skoetariin

Hebr:istt
he Grammatik (1813, 18de uitgave

1478. De eerste stukken waren van jzer,(.
n

1857)''en een rllebrliistthesLesebuch (1814,
lodeuitgavt)1865)'' plfritische Geschichte
der Hebr:isehen Spratshe und Schrift(1815,
2deuitgave 1827)''h !
?Grammatiseh-kritische
Lehrgebi
iude der Hebràistshen Spraello (1817,
2 dlnl'' en ruebersetzung des Propheten
Jesaias u.s.w.(1820 1821,3 dln)''.

ook in ons Vaderland heet'
t lnen berigten en
overleveringen van kanonnen,waarnlede m en
de kogels van Utrecht in Vianen,van 'sH ertogenboscli il1 Bommel, en van Arnhem in

Njmegen kon werlten. Zj werden doorgaans
gegoten door rpltdrelzende gieters,die ze m et
allerlei versierselen optooiden,daar elke stad

Geslacht is in ruimeren zin hetzelfde als
gewoonltik in hare eigene verdedigingsmidde- klasse,nameljk eene bepaalde groep van min
len voorzag.Eerst in de 17de eeuw ,bj eene ofmeer geljkvormige wezens.Het ylantenbehoorljke organisatie der artillerie, kwam en dierenrtjk verdeelt men nameljk ln klas-

er meor regelmatigheid en eenvorllligheid in sen, voortsin fàmiliën, dezeingeslachten,
hetgeschut.
en degeslachten eindeljkinsoorten.Tnmeer
Het geschut wordt vervaardigd in gesehtlt- bcperkten zin beteekent echter hetw oord ge-

gieterjen,veelalparticulieretàbrieken,welke slachthetmannelqk en rrowvell
jkgeslats
htot'de
onder R'
jks-opzigt gesteld zjn. Doolgaans beidegrooteafdeelingenderbew erktuigdesehepworden zj in verticalen stand met de druif selen.Doordatverstt
hilvanreslatthtOntstaatde
naar beneden geheel volgegoten en daarna geslachteltjke'
voort
platltiny(zlealdaar)derorgageboord op horizontale boorbankerl,waar het nisclle wezeus.Sleclltsbijdezûûdanige,diezich

stuk tegenover eene vaste boor in om wente- 01)denlaagstentxapvanOlltw ikkelingbevinden,
lende bew eging gebragt w ordt. ln 0ns Va- heeft men andere wjzell van voortplanting.
derland echter wordt sedert 1872 hetbionzen De deelen, waardoor zich de 2 versehillende
geschutvervaardigd indeRjksgieter!
jteDelf
t. geslachten onderscheiden,noemtmengeslatshts-

Men dient te zorgen,dat hetgesphut bj v0ldoende sterkte zoo dt
ln mogeljk is,Om daarvan de behandeling en het vervoer gemaklteljk te maken.In den laatsten tjd heett men

deelen.Deze zjn bj deverschillendebewerktuigde w ezens zeer versehillend en dienen

uitsluitend t0t instandhouding dersoort.Bj
de planten zjn de beide geslachten meestal
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indezelfdebloem vereenigd)- somtjdsechter ethebraica exstantium (1545-1555,4 dln)''.
vindt men ze verdeeld over verschillende De dierkunde verrjkte hj door talrjkenabloemen, of ook over verschillende planten. spori
ngen en Opmerkinqen en doorbetschrjBj sommige dieren der lagereklassen vindt ven van zjne pllistorla animalium (1550men,evenals bj depl@nten,deOganen der 1587, 4 dln)''. A1s kruidkundige stond hj
beide geslachten bj hetzelfde indlvidu, - veelhooger dan zjne voorgangersen tjdgein den regelechterheeftmen erafzonderljke nooten:hj reisdein verschillende landen van
manneljkeen vrouweljkeschepselen.Bj den Europa, bragt verzamelingen bjeen, deed
mensch,geljk 0ok reedsbj demeeste zoog- een botanischen tuin aanleggen, en w as de
dieren,Onderscheidt zich voorts de man door eerste,die naarden aard vanzaden enbloemen
grover beenderen, sterker spieren, grootere hetplantenrjk inklassen,geslachtenensoortçn
longen en een meer hoekigen vorm ,terwjl verdeelde.O0k gafhj de werken van Onderhet ligchaam der vrouw zwakker en teeder- scheidene Oude schrjvers in het licht en

der gebguwd en meera'
fyerond van gedaanté schreef onder anderen den tekstbj:rlcones
is.Bj demeestevogelslshetmannetjegroo- animalium quadruyedtlm (1553)'',- bjnlcones
ter,sterker en metfèaajervederen versierd animalium aqtlatllium (1560)'', - en bj
dan hetwjfje;doch bj de roofvogelsvindt
men hetomgekeerde.Bj kruipende dieren en
visschen zjn demannetjesgewoonljkkleiner,
en bj vele schaaldieren wordt het verschil
van grootte zo0 aanmerkeljk,datde mannetjes slechts woekerdieren schjnen van de
wjtles.Bj vele insecten draagt alleen het
mannet
jevleugels.
Geljk de natuuronderzoeker vaak in het

DIcones avium omnium (1555)''.Voortsheeft

geestes. Men bemerkt bj den man en de
vrouw een groot verschilvan karakter,van
wil,van gemoedsaandoeningen.Bj den man
staan kracht en verstand,- bj de vrouw

gewoon hoogleeraar in de wjsbegeerte en
daarna ook bibliothecaris aan de universiteit
teGöttingen,waarhj den 3denAugustus1761
Overleed.Zjn hoofdwerk is pNovus linguae
eteruditionisromanaethesaurus(1747- 1748,
4 dln)''. Vool'
ts schreef hj pchrestomatia
Ciceroniana (1717 7de, druk 1775)'' - en
DChrestomatia graeca (1731,6dedrt
lk 1818).''
O0k bezorgde hj eene nieuwe tlitgave van

men van hem :rGesnerus redivivusauctuset

emendatus (1669- 1670, 5 dlnl'', - pstirpium historia'' onder den naam van ropera
botanica''in 1753uitgegeven,- en rEpistolae

medicinales(1577)'7.
Johann X JJJAïC.
M Gesner) een uitstekend
letterkundigeder18deeeuw.Hjwerdgeboren
te R0th bj Ansbach den 9den April 1691,

verschil van instinct het onderscheid derge- sttldeerde te Jena,bekleedde de betrekking
slachtçn ontwaart, z00 Openbaart zich dit van conrector te W iemar, die van rector te
laatste bj den mensch in degesteldheid des Ansbach en te Leipzig, en werd in 1734

zachtm oedigheid en gevoelop den voorgrond.

Er zjn voorbeelden van hettegendeel,doch

deze behooren t0tde uitzonderingen.
O0k in de laal onderscheidt men geslach-

ten,- evenwel niet bj alle.Men zoektze

tevergeefsin hetChineesch,Tartaarsch,Fin- DFabrithesaurus'',alsmedevanonderscheidene
landsch,M agyaarsch enz. In de Semietische classieke sshrjvers.
Gesnerla M amt. is de naam van een
talen zjn alle zelfstandige naamwoorden manwdlï
jk of rroulvell
jk,en in de meeste Indo- plantengeslachtuitdefamiliederGcsneriaceën.
Germaansche talen heeftmen daarenboven een Het omvat een aantal fraai-bloejende kruiden
onziidè geslacht.InhetEngelsch isdatver- en heesters, die in de keerkringslanden te
sehllvan geslachten verloren gegaan.
huis behooren,vooral in M exico en Brazilië.
Geslachtkunde, zie Genealogie.
Ztj hebbcn tegenoverstaande of kransvormig
G esner.Onderdezen naam vermeldenwj: geplaatàte bladeren en Okselstandige bloemK onrad von Gdywdr,een uitstekend natuur- stelen metééne Ofmeer bloemen,ofook wel
kenner,ook w eldeDwitsche.PlizJ'
lf.
:genoemd. eindelingsche bloemtrossen.D ebloem enllebben
Hj werd geboren te Ziirich den 26sten Maart een s-slippigen kelk, die m et het vruchtbe1516,studeerde aldaar,vervolgensteStraats- ginsel is zamengegroeid, eene buisvormige,
burg, Bourges en Parjs in de genees- en opgeblazene bloem kroon m et een s-lobbigen
natuurkunde en verkreeg in 1536 in zjne Z00m , die ook wel z-lippig is, behalve 4
geboortestad eeneOnderwjzersbetrekking,die meeldraden n0g een 5den onvruchtbaren# #'en
hj echter weldra nederlegde, Om zic'
h te een draadvormigen stamptpr.Devruchtis 0011Baselop niet
lw aan deg'eneeskundetewjden. hokkig 0n vorm t eene m et 2klepyen openHierop bekleedde hj gedurende 3 jaren het springende zaaddoos. Vele Gesnerla-soorten
andere halfheesters.
ambt van hoogleemar in de Grieksche taal zjn knolgewassen,
aan de pas-gestichte acadêmie te Lausanne, Van deze sierplanten noemen wj:G.ayyredoch werd in 1541 doctor in de geneesltunde qala ILer. met seharlakenroode bloemen, en
te Basel en kortdaarna practisch geneesheer Gr. allagophylla A lrf. met scharlaken- of
en hoogleeraar in de wjsbegeerte te Ziirich, geelachtig-roode bloemen,- G.bnlbosa K er.
waarhj in 1564in den adelstandopgenomen m et lange, scharlakenroode bloemen, w erd, en den 15de11D ecem ber 1565 Overleed. G. eanescens M art. m et donkevroode bloeOp meer dan één gebied van w etenschap m en , - G. .l?ozf-t
/ltztsiiLindl. metgele,neêrwashj met jverwerkzaam.Voor de geschie- hangende bloemen,- en vooralG.faucialis
Li
ndl
.
m
e
t
pr
acht
i
ge scharlakenroodebloemen.
denis der letterkunde bewerkte hj eene:
))Bibliotheca universalisseu catâlogusomnium
G esneriaceën is de naam van een planscriptorum in tribus linguis, graeca, latina tenfamilie, die hoofdzakeljk overbljvende
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kruiden en eenige heesters omvat.Hare ken- 1784)'', - TSchets der heelkundige ziekte-

merken zjn de volgende: De stengel is kunde(1803) ,enz.
vierkant of rond.De bladeren zjn meestal Gespanschap ,zie Comitaat.
tegenovergesteld of kransvormig geplaatst,
G esteenten ofrotsen zjninhetalgemeen
Onverdeeld, getand ot' gezaagd, doorgaans alle vaste stoffeljkezelfstandigheden,die de
rimpelig en zondersteunblaadjes.Debloemen aardkorst vormen. Alen onderseheidt ze in
zjn doorgaans tOt trossen 0f'aren vereenigd. gell
jksoortkge, .
sc/
lï/lctv gelt
jksooril
gee14ongeDe kelk isOnregelmatig-vjttleelig en meestal lt
jksoortQe,- voortsinenkelvond'
l
geen zamenîielde. Naar de wjze, waarop zj voorkomet het onderste Fdeelte van hetvruchtbe- ye.
een abnormale ginsel zam engegroeld.Dt!bloem kroon is een- m en,noemtmen hen normal
.
!
bladig, bovenstandig, min of meer Onregel- naarmatezjdoorwaterotvuurgevormdzj
n,
ne
pt
nni
s
c
l
t
e
en
ru
l
e
ani
s
c
h
,
e
Of
pl
l
t
t
oni
s
c
l
t
e.
Naar
m atig,btlisvornlig,4-ofs-lobbig Ofnagenoeg
z-lippig. De m eeldradelz staan in de buis; hun aard heeftmendi
yte,korrelàqe,sel
tilferi
ye
ttiyej losse? gerolde enz.
eigenljk zjn er 5, doch één van deze is (leiaehtige), glasacl
gebrekkir voorhanden,en de 4 overigezjn gesteenten,alsm edeyrntsen zand.Zie voorts
tweemagtlg.De helmknogjeszjnin dtl
1Aregel onder A ardkwnde.
z-hokkig.Het vrtlchtbeglnsel,doorqaansmet G esternte is de dichterljke naam van

den kelk zamengegroeid,iséénhokklg endoor
vleezige klieren om geven,en de draadvorm ige
stam per draagt een z-lobbigen stempel. De
vrucht is doorgaans eene zaaddoos. D eze
familie telt Om strpeks 20 geslaclzten en 100
soorten,diemeerendeelsin de Amerikaansche

eene ster, van een sterrebeeld of van alde
sterren.

G eszner.Onderdezennaam vermeldenwj:
Svlomon Geszner,et.n D uitsch diehter,sehil-

der en graveur.Hj werd geborente Ziirich
den lsten April 1730 en toonde reeds vroeg

een grooten aanleg t0t het teekenen van
keerkrillgslanden te vinden zjn.
Gessi(Francesco),eenltaliaanschse,
hilder, allerleiûgtlren,terwjlziehtevenszjpediehgeboren te Bologna in 1588, was eerst0en terljke gaven ontwikkelden.Zjn vader beleerling van Calraerts, Of van Cremoni en

zorgde hem in 1749 als leerling in een

latervan G'
ltido .
/?ez2i.Hjhad zieh demanier uitgebreiden boekhandelte Berljn,doch hj

van dezen meester zoo sterk eigen gem aakt, zeide dezen spoedig vaarwel,ol
u alslandschap-

dat Guido .
2?ezli hem de voltoojing Opdroeg schilderen graveurin zjnonderhoudtevooreener door hem aangelegde schilderp, en zien.Door stalen vljt maakte htjOnder de
vervolgens den leerling aan vele van zjne leiding van den scllilderH empelweldra groote
stukken deed w erken.Gessiverkreegdaardoor vorderingen, verbljdde zich in het vriendgzflzdg- el1
en vooraldoorzjn heiligen I'
rancisc'
l
tsin de schappeljk verkeer met Ramlert z
Annunciata-kerk te Bologna den naam van

andere geleerden en ltunsttlnaars, en keerde

?tweeden Guido Reni''. Zjne stukken zjn na een kort vertoef te Hamburg tertlg naar
lnderdaad geflstig gecomponeerd en verraden zjne geboorteplaats,waarhjdoorzjn rluied
eenegemakkeljkheidvan uitvoering,diezelfs eines Schweizers an ein bewaffnetes Alëdchen
aan Guido Wf'liontbreekt.Deze vaardigheid (1751)'' en dool-zjne sohilderj rDe Nacht
verleidde hem eehter t0t eene vlugtigheid, (1753)'' grooten roem verwierf. Hj schreet'
htstuk mDaphnis
die hem veel van zjn roem deed verliezen. voorts een uitgebreid die,
Het musthum te Dfesden bezit van hem eene (1854)'' genaamd. Op den eersten bundel
DMagdalena methcltkruisbeeldin dehand'')Tdyllen'',welketegeljlkmetzjllrlnklet
lnd
het m uséum te Stuttgart een pActaeon?die
door Diana in een hertherschapen w ordt'',en het Belvedère te Aveenen rM orphctls,die
zich aan Koningin? Halcyone vertoont in de
gedaante van haren verongelukten echtgenoot
OeyX''@

Yariko (1756)9' verscheen, volgdt, in 1758

2'Der Tod Abels'', een idyllisc'
h heldelldicht

ln yrozaten il11762 eene verzameling van

gedlchten in 4 deelen.De sehilderkunst nam
hem nu weer in beslag, en eerst in 1772
verschenen de tw eede bundel rldyllen''en de
G esscher (David van),een verdiensteljk 7)Briefe iiber die Landschaftsmalerei''. Met
Nederlandsch heclkundige,geboren te Am ster- groote vaardigheid en m et veelsmaak behandam in 1736,werd vervolgensheelm eesteren delde hj de graveernaald, en zjne gravures

lj overleed dellzden
lector in de chirurgie aldaar. Hj was met waren zeer in trek. lHermanlu Gerardlbs Ooslerbeek de uitvinder Afaart1787.Zjne rTdyllen''geven eenevoorvan de vereenvoudigde tabaksklisteerpjp en stelling van degouden eeuw ,van een bekoormede-oprigter van het Genootschap terbevor- 1jk herdersleven en onderseheiden zich door
dering der heelkundein zjne geboorteplaats. welluidendheid vantaal,terwjlmen ervruohHj plaatste talrjke verhandelingen overbe- teloos zoekt naar eene kraohtige karakterpaalde heelktlndige gevallen in de werken teekening.Grootere verdiensten dan alsdichter
van het Utrechtsch Genpptschap, - in die heeft hj vtlrworven als gravcur;zjnelandvan hetGenootsohap ter bevordering derheel- schappen zjn keurig,en vooralzjneboomen
kunde - in die vanhetGenootschapServandis voortreFeljk.Zjne gezamenljkewerken zjn
Civibus:- in die van het Zeeuw sch genoot- bj herhaling uitgegeven.
schap, -- en in die van het Bataatbch geConrad Geszner, een sohilder van paarden
nootschap van proefondervindeltjke wjsbe- en veldslagtln. Hj was een zoon van den
geerte;- voortsschreet'hj:plledendaagsche voorgaande en werd geboren te Ziirich in
oefenendeheelkunde (1781- 1786,3 dln)''
,- 1764. In het ouderljk huis wjdde hj zich
Proeven over langdurige gezwellen (zdedruk aan de beoefening der ltunst en zette haar
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voort onder Landolt en W uest,alsmede aan zorg eenerliefderjkemoeder.Demoederzorg
de academie te Dresden,waar zjneveldsla- is het kostbaarste wat een kind bezit;hetis
gen de algemeene opm erkzaamheid trokken. om die reden een verregaand pligtverzuim ,
In 1787ginghj naarItalië,waarhjzichmet zo0 eene moeder haar kind naar de bew aarhet schilderen van landschappen bezig hield, schoolzendt,om alzoomeervrjen tjd voor

en in 1789 reisde hj in Engelanden Schotland,waar hj veleschilderjenenteekeningen
vervaardigde. In 1802 legde hj zich t0e op
het grave'ren,en na zjn terugkeerheefthj
onderscheidene uitmuntende litographiënin het

huishoudeljke bezigheden, liefhebberjen en
uitspanningen te bekom en.

Van de vonde-

lingshuizenisgebleken,datzj vooraldeonzedeljkheid zeerin de hand werken,en datvan
de kleinen,die erheengebragtw orden,slechts

licht gezonden. Hj overleed te Ziirich den weinigen inhetleven bljven.- O0k omtrent
8sten M ei1826.

de goede w erking der w eeshuizen heeftm en

Gesta R om anorum , 00k Ilistoriae mo- in den laatstentjd veeltwjfelachtigsteberde
ztzlitstzdcd,is de titelvan een boek metlegen- gebragt.Over Onze Bedelaarsgestichten raad-

den uitdemiddeleeuwen.Deze,inhetLatjn plegemen hetdaaraan gewjdeartikel.
geschreven,zjn meerendeelsontleendaanden
Getah-pertsjaofGuttaperel
taiseeningetjd der Romeinsche Keizers,waaraan men diktmelksap,datveelOvereenkom stheeftmet
vervolgenszedelessen heeftvastgeknoopt.llet kaoetsjoek?maar ook in sommige opzigten
boek behoort t0t de zoodanige,die bestemd aanmerkellk van deze versehilt.Deboomen,
waren t0t eene aangenam e led uur voor de waarvan de getah-pertsja verkregen wordt,
monniken.Deverhalen zjnkort,maarveelal behooren t0t de làmilie der Sapotaceën,en
boejend door eene zekere kinderljke eenvou- de voornaam ste daarvan is Isonandra #IJJJ
digheid en door eenediepzinnigemystiek.Zj Hook.,die Op Singayore, Sumatra,Borneo
werden t0tin de lodeeeuw algemeengelezen, en in het algem een ln de keerkringslanden
en reedsin 1472 teKeulen gedrukt,- voorts t0t op 10O Z. en N.B.gevonden w ordt.De
in het Fransch,Engelsch,D uitseh en Neder- vrucht bevat eene vloeibare Olie,w elke men

landscllvertaald,waarnazjbouwstoffenlever- bj hetbereiden van spjzen bezigt,doch het
den aan vroegere en latere diehters,zooals
R ans s'lcFz.
s, B'arkard, W aldisenz. Na den

melksap w ordt verkregen uit den stam .Van
de overige boomen, welke deze Opleveren,
kent m en n0g Ceratophorns .!ke9-ïïH ask.Deze

tjd der Hervorming geraakten de rGesta''in
vergetelheid, en eerst in den laatsten tjd stofis minder veerkrachtig dan kaoetsjoek,
werd daarop weder de aandacht gevestigd. doch zeer taai,zoodathare draden zeerheoht
De jongste uitgave werd in 1842 bezord dotl* zjn,- al
thansnietminderdanzjdendraden.

Kelier.Voorheenheettmen eenzekerenPetrns Verbazend groot is het aantal voorwerpen,
fd'rc/lprz'lg.
s ot' Berelte'ur uit Poitou voorden
vervaardiger der rflesta'' gehouden, die in
.

t0t wier vervaardiging getah-pertsja gebezigd
wordt.DaartoebehoorenzoowelOnderscheidene

1362 te Parjs als yrior van de abtdj der heelkundige instrumenten a1s kleine booten of

Benedidjnen St.E1o1 overleed! doch Grösze vaartuigen. Vooral gebruikt lnen ze t0t het

heeft in 1842 aangetoond,datdle eertoekom t maken van drjfriemen,- voortsvansnoeren,
aan een zekeren Elinand,welligtdezelfde als buizen,em mers,Sohoenzolen,zweepen,wanH elinand,die in 1227 stierf.
delstokken? meshetten, bloempotten enz.Zj

Een boek van dergeljken aard vormen de wordt week in waterbj 75OC.,en men kan

XGesta Fresonum ''1 door het Friesch Genoot- ze alsdan in allerlei vorm en kneden. Hare
schap uitgegeven.Daarin w orden de dadender natuurljke kleur is bruin, maar men veranFriezen verheerljkt,terwjl deze beschouwd dertdeze door ze in w eeken toestand tedoorw orden alseen uitverkoren volk.
kneden m et poedervormige verwstoffen.
Gestichten. Met dezen naam bestempelt
De getah-pertsja wordteerstgezniverd.Hierm en een aantal inrigtingen, welke in den t0e snjdt men ze klei
n door mi4del eener
regel t0t verzorging en verpleging van hulp- machine, terwjl men erwater,somtjds met
behoevenden dienen.Sommiqevan deze,z00- soda ofchloorkalk alszuiveringsmiddel,heenals gasthtlizen en krankzlnnigengestichten, leidt, zoodat de vreemde bestanddeelen er

zjn onmisbaar in eene wèlgeordende maat- uitverwjderd worden.Ditgeschiedtdoorze
schappj,- andere,zooalsblinden-en doof2 te laten bezinken. Daarna w ordt de getahstommen-instituten,w eeshuizen:idiotenscholen pertsjain watergekooktenvereenigdt0teen
en hot
les voor Oudelieden,ztln zeernuttig, bal, die men tusschen cylinders t0t bladen

o0k armenhuizen en bewaarscholen hebben vormt.Men kan getah-qertqi
a,evenalskaoeteene nuttige zjde als tjdeljke wjkplaatsen sjoek,met zwavelverblnden of vulcaniséren,
eener behoeftige bevolking, terwtjl n0g waardoor zj de eigenschap verkrjgt,datzj
andere, zooals vondelingshuizen, volgens de bj verwarmlng nietmeerweekwordt.Voorts
zienswjzevan onzen tjd in denregelbepaald kan m en haar verhoornen door ze m et 30 of
afkeurig verdienen.De nuttige zjde derbe- 400/0 zwavelgedurende langen tjdaan eene
w aarscholen is deze,dat de behoettige w erk- aanmerkeljkehittebloottestellen.Harekleur
-

vrouw ? die hare w oning verlaten m oet,om
mede ln het onderhoud van het huisgezin te

is dan zwart en hare hardheid houdt het
m idden tusschen die van lloorn en ivoor.M en
voorzien,aldaarhare kleilzeninveiliyheidkan kan haar in dien toestand in alle rigtingen
brengen,- doch de schaduwzjdelsdaarin bew erken.

gelegen, dat de bewaarschool het kind OntGetal(Een)isdenaam eenerhoeveelheid:
trekt aan de huiseljke opvoeding en aan de de eenheid wordt niet onder de getallen ge-
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rekend.om getallen zamen testellen?gebruikt
men cjfers.DezeOntleenen hunne waarde aan
deplaats,die zj innem en,w eshalve men ter
aanduiding van de ledige plaatsen de nulgebruikt. Mel
z heett geheele, gebrokene en
zamengestelde getallen,wortelgrootheden,benoemde en onbt'noemde getallen enz.
G etalstelsel noemt men een stelselvan

5û7

moet hi
j Opgeven,opdatde regterkunne
beoordeelen,wat hj weeten h0edie weten-

s
chap t0them isgekomen.Vollediye bewjskracht kan slechts aan de verklarlngen van
meel'dan één getuige Omtrent hetzelfde feit

worden toegekend.Dereyterisnimmerver-

pligt, Om aan hun getulgenis volle bewjskracht te schenken; hj kan, niet moet het
cjfers,wierwaarde,naargelangvandeylaats doen: in elk geval behoort hj te letten op
die zj innemen,van de regternaar dellnker- alle omstandigheden, die Op de meerdere of
hand volgens eene bepaalde magt opklimt. mindere geloofwaardigheid vaninvloedkunnen

W j yebruiken het tientalli
y stelsel; daarom

zjn.De toelating van het gett
ligenbewjsis
heeftlnonzegetallellelkcjlbrOpdevolgende, in ons regt de regel;maar de uitzonderingen
m eer ter linlterlland gelegtln: plaats eene 10- op dien regelzjn zeer vele.T0t tegenbewjs
maal zoo groote waarde. Immers 07 bevat van sehrifteljk bewjs kal
z het nietdienen:
slechts zeven,m aar T0 bevat zeventig eenhe- 'truim ste gebruik er van is geoorloofd in
den, ln plaats van het lo-tallig stëlsel kan zaken vau koophandel. Bj 'tbestaan van
men ook het8-tallig,hetz-tallig oteen ander begin van bewjsdoor geschrifteltanhetdienst

stelselgebruiken:waarbj dan de waardeder doen,waarhetzonderdatgese,
hriftz0u zjn
cjfers bj verschlkking eener plaats naarde uitgesloten: voorts in alle gevallcn, w aarin
linlterhand 8-maalofz-m aalzoo groot wordt. het uit den aard derzaak onmogeljk isgeVool
-hetlo-tallig sttllselhebben wj behalve weest, Om zich schritteljk bewjs te verde 0 slethts 9 cjfersnoodig,doch vool-het schaffen.Overralsoh .ge/'lff.t/ppil'zie Valsa heid.
8-tallig slechts ; en voor het z-tallig slechts Vergeljk Bet
rt
js,Tr/cl,
s,Rtraf.
1.Geljk men in hettientalligstelseleenheden, Geum , zie Nayelkruid.
tientallenyhonderdtallen enz.heeft. zoo heeft
G euns (Van)isdenaam van een geslacht,
men bjvoorbeeld in hetachttallig stelseleen- hetwelk eenigo geleerde mannen heet'tOpgeheden,achttallen,vierenzestigtallen ellz.,z0o- leverd.Van deze noemen wj:
v, w iens voorouders afdat men hieruit gemakkeljk kan Opmaken, M attltias ran G6'?wà,
h0e men de getallen van het ééne stelselil1 komstig waren uit Nieuwstadt-Gödens (Geuns)
het alldere overbrengt.
in Oost-Friesland.llj werd gpborenteGroninGetuige is hj,wiensverklarillg omtrent gen den zdenSeptembcr1735,studeerdealdaar,
een door henlwaargenonlen feit?niet,zooals vervolgenst()Leiden,toenteParjseneindeljk
bj deskundigen,den regterwordtvoorgelegd, te Amsterdam ,waarhj delessen hoordevan
t0t verkrjging van het bewjs van datfeit, den beroemden PelrlsCamper.Xadathj den
m aar die door ofvan w ege den regter wordt 14den Junj 1;61 den graad van doctorinde
gehoord Op de wjze, tlool'de wet bepaald, geneeskundeverworvenhad,vestigdehj zich
nadat voorafbj vonnisdatverhoorisbevo- als geneesheer iu zjne geboorteplaats. Hier
len. '
t Bewjs dool-getuigen isminder veilig wenschte menhem in1771tothoogleeraarin de
en zeker, dan dat door andere middelen ver- geneeskundetebenoem en,'tgptlneehternietgekregen; de getuige kan opzetteljk 0l1W aa1*- beurde,omdat%,an Gé?dfzi,sals Doopsgezind de
heid spreken Ot'de waarheid verbergen,lnaar vereisehte Onderteekeniug tler Formulierenvan
Ook ter goeder trotlw onwillend en onwetend Eeni
yheid weigerde.Bj herhaling eehterzag
de zaak verkeerd voordragen,ten gevolge van hj zleh in 1776 benoemd tot hoogleeraar in

Onjuiste waarneming, onnaauwkt
turige herinnering, gebrek in de wjze van uitdrukking
en door vele andere Oorzaken. Het bewjs
door gettligen mpesttoch worden toegelaten,
omdat veelal geen ander bewjsmiddel speciaal geen st'
hrifteljk sttlk - aanwezig

de genees-se.
hei-en kruidktlndeteHarderwjk,
en aanvaardde diebetrekking ingenoemd jaar
Op den 15den April.Gedurende 15jaarwashj
een sieraad der Gelderschehoogyesehool,en
toen het gewest zjuerinwoniug ln 1783 door

eene hevige persloop-epidemiegeteisterdw erd,
is. M aar daarom is het toegelaten binnen toonde van G:z
?
,
Izz,
ç, dat hj zjne rust en zjn
zekere grenzen en onder zekere bepalingen, l
even veilhad voorzjnenatuurrenooten.Hj
terwjl de wetgever getracht heeft het daar- werd in 1784 tevens hoogleeraar ln detherapie

aan verbonden gevaar zooveel mogeljk te en pathologie,terwtjlhem o()k hetOnderwjs
ontgaan door voorschriften om trent de aan- in de verloskunde werd Opgedragen.ln 1791

wending en de bewjskrachtvan hetmiddel, vertrok hj echter alsopvolgervan Johannes
de gevallen, waarin hetistoegelaten,en de Oosto-dt
jk z
gc/zccâ,
/naarUtrecht,waarhj met
personen, die getuigen kunnen en m oeten de zorg voor het at
tademisch ziekenhuis en
voor
den
hpr
t
us
bo
tanicus belast,alsmede t0t
zjn.Een gettligenismoetloopen overfeiten,
die de getuige heett waargtlnom en: gezien, archiater (oppergeneesheer) der geheele progehoord ofondervonden.Degetuiyeverklaart vincie benoemd w erd.In 1815 vielhem eene
alléén wat hj omtrert eenlg felt Ireet; hj eervolle rust ten deel, e11 hj overleed te
m ag geene vermoedens? geene gissingen of Utrecht den 9den Dct
aember 1817.Hj was
bjzondere meeningen uitenq hj vtl
rklaart, ridder derorde van den NederlandschenLeeuw
zonder gevolgen te trekken uit de tbiten, en lid van een groot aalltal gt
lleerde genootzonder te redenéren, zooals de deskundige schappen. llj gf
?nflot voorts wegens zjne

mag en behoortte doen.De redenen zjner bekwaamheid en vooral wegens zjne voo1
*wëtenschap - hoe en waardoor hj hetweet treffeljke eigenschappen als menseh,wegens
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sju: verdraagzaamheid en zjn Christeljken
zin de algemeene achting en toegenegenheid
Vanzjnegeschriften vermeldenwj:pBerigten
aangaande eene bjzondere wanschapenheid
enz. (in de verhandelingen der Hollandsehe
Maatschappjl'',- rGeneeskundige verhandeling over de belette neêrzwelging (metgoud
bekroond dool
-deHollandscheMaatschappjl'',
erschendePersloopenz.(1786)'',
,Dehe

Harderwjk had afgewezen,ging hj in 1791
naar Utrecht, waar men hem belastte met
het Onderwjs in de genees- en kruidkunde,
en latermetdatin descheikunde.Hjbezweek
echter reeds den 16den M ei 1795 door eene
hevige koorts.Hj was een man van uitstekende gaven, en schreef: rplantarum Belgii
Confoederati indigenarum specilegium etc.

(1789)'' benevens eenige merkwaardige ver-

Xopgavevan eenigeinlandschevoortbrengselen handelingen in de werken van de Hollandsche
des velds, welke zouden kunnen dienen ter Maatschappj en in de Algemeene Konst-en
vervulling van behoefte aan voedsel, vooral Letterbode.
voor minvermogenden (1796)'' - en rP1an- Isak x tzffAïc.s ran Geœn'b., een broeder der
tarum indigenarum in usum sivemedicum sive beide voorgaanden. Hj werd geboren te
oeconomicum selectarum index systematicus Groningen, verwierf aan de hoogeschool te
(1816)*'.Men verhaaltvan hem,dathjgeroe- Utrecht den graad van dodor in deregten,

pen werd bj den ot
ldsten zoon van Koning werdsecretarisvanhetgezantschapteBerljn,
Lodew'
qk en aldaar verscheen zonder degen. en overleed te 'sHage in 1804.
Toen m0n hem 0P dit vergrjp tegen de
Jaoob rtzzl Geuns,een broeder derdrievoorétiquette opmerkzaam maakte, gaf hj ten gaanden,geboren den lodenJanuarj1769.Hj
antwoord: rIk ben niet gekomen om te
W 011d0l1 mzzf om t0 Y0110Z01'1''.
Jan rJs Gewns,oudsten zoon van den voorgaande.IIj werd geboren te Groningen in

1765envertrokmetzjnvadernaarHarderwjk,
waar hj zich vormde voor hetleeraarsambt
bj de Doopsgezinden en tevensin 1789den
graadverkreegvanmeesterindevrjekunsten
en doctorin dewjsbegeerte.Nadathjvoorts
n0g eenigen tjdhetseminarium teAmsterdam
bezochthad,werdhj t0tproponentbevor4erd
en te Leiden beroepen,waar hj omstreeks
25 jaar vertoefde en in den laatsten tjd O0k
als schoolopziener jverig werkzaam was.In
1814volgdehjdeberoepingderDoopsgezinde

promoveerde in de geneeskunde te Utrecht
op een proefschrift nDe morbivoriolosicausis

deque vero elas stadio primo accuratit
ls per
observata deternlinando'', vestigde zich te

Groninqen! kwam wegens redenen van gezondheld ln 1804 in den .handelsstand, en
overleed den 15den Decem ber 1852.
Jan '
ptxs Geuns, een zoon van den vo0r-

gaande en een verdiensteljk Nederlandsch
geneeskundige.Hj werd geboren te Amstem
dam den 5den Julj 1808,studeerde teAmsterdam cn te Leiden en promoveerde in

1833 in de qeneeskunde..Hj bezochtgedurendebjna 2Jaardevoornaamstebuitenlandsche hoogescholen en vestigde zichteAmster-

gem eente te Amsterdam , waar in 1830 de

dam ,waar hj in 1848 t0t buitengewoon en
vermindering zjner ligchaamskrachten hem eenige jaron later t0t gewoon hoogleeraar
noodzaakte, om zjne betrekking neder te benoemd werd.llj verkreeg den zdenDecem-

leggen.Hj vestigde zich vervolgens te Njme- ber 1873 op zjn verzoek eervol ontslag met
gen, waar hj den 25sten Januarj 1834 over- den titel van honorair hoogleeraar. Eene
leed. Hj was lid van de Maatschappj van recencie,door hem geleverd over het werkle
N ederlandsche letterktlnde te Leiden en van van den geneesheer Pooloverdedrûogmakerj

Teyler's Godgeleerd genootschap. Behalve van het Haarlemm erm eer gaf aanlekding t0t
eene hevige polemiek in de dagbladen en t0t
hj eene vertaling van een werk van Glf
ts- de uitgave van zjn boekje rNatl
zur-en geA XJJ,.
Sonderden titel:pvolledigleerstelselvan neeskundige beschouwingen van m oerassen
kunstmatige ligehaamsoefeningen (1806- 1812, en moerasziekten, terwjl hj levendig deel
2 dln)''.
nam aan den strjd over de herziening der
k
%teven Jan '
tlzzGeuns,een Jongeren broeder Geneeskundige wetten. Hj leverde vele bevan den voorgaande. Hj werd geboren te langrjke opstellen in hetdoorhem metden
Groningen den 18den November1767,bezocht hooyl
eeraar G.& .
v'
l
zl#d9-geredigeerde tjdde schoolvan den onderwjzerKokte Barne- schrlft rBjdragen t0t Geneeskundige staatsveld? voorts het gymnasium te Harderwjk, regeling, terwjl hj gedurende eenigejaren
enelndeljk dehoogeschoolaldaarenteLeiden, tevensbehoordetotde redactievan rDeGids''.
waar hj zich vooralop debotanie toelegde. In 1848 werd hj 1id der Commissie t0t beReeds in 1788 werd zjne verhandeling over ziening der geneeskundige w etten,en in1866
rDe inlandsche plantgewassen en derzelver werd mede aan hem opgedragen om bj het
nuttig gebruik., door de Hollandsche M aat- congrès te Constantinopel t0t hetnemen van
schappj van wetenschappen met goud be- maatregelen t0t wering der CholeraNederland
kroond,en in hetvolgendejaarverwierfhj, te vertegenwoordigen.Van hetaldaar verhantegeljk met zjn broeder, den graad van delde heefthj een oëdeëlrapportingediend
meester in de vrje kunsten en dodorin de en daarenboven mededeelingen gedaan aan de
wgsbegeerte.In hetzelfde Jaar deed htieene AcadémievanW etensehaypen.Metden hoogreislangsde Rjn,en inhetvolgendezaghj leeraar k
b'
cltneerooyt ontwlerp hj hetplan tot
zieh bevorderd t0t doctor in de geneeskunde. het krankzinnigengesticht Meerenberg. O0k
Daarna vestigde hj zich te Amsterdam en schreefhj in de werken van hetGenootschap
had er weldra eene drukke practjk.Nadat t0t bevordering der Genees- en Heelkunde
hj voorts eene benoeming a1shoogleeraarte verhandelingen overbelangrjkegeneeskundige
eenlge leerredenen en verhandelingelz,leverde
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onderwerpen. De hoogleeraar ran /:.
/
:1,
: is
ridder der orde van den Nederlandscheu
Leeuw ,kommandeur der OrdevandenEikenkroon en der Turksche orde van de Med-

jidcé, - voorts 1id van de Academie van
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nigen,die een dopdvonnismoeten Ondergaan,
of zulken. die wegens eene beschuldiging
in het verhoor moeten genomen w orden
(preventieve gevangenis).Zulkeeneverzekerde
bewaring was in Griekenland Rome en de
middeleeuwen het hoofddoel der gevangenis.
De Staat is intusschen verpligt, VO0r het
welzjn van zulke gevangenen naauwlettend
zorg te dragen, en reeds de verordeningen

W etenschappen,van hct Genootschap t0tbevordering van Genees-en Heelkunde,vanhet
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en W etenschappen, van het Bataafsch genootschap
te Rotterdam tenz.
der Romeinsche Keizers bepaalden, dat zj

G euzen iseen scheldnaam,in denaanvang dûor een gedurig bezoek derreytersgewaar-

van onzen strjdtegen Spanjedool
'devjanden borgd m oesten worden tegen m lshandelingen
onzerOnafhankeljkheidaandeProtestantenge- van de zjde deropzigtersenambtenaren.W ie

geven en door deze laatsten als een eernaam op een bloot vermoeden in heehtenis werd
aanvaard,dieintusschen ook we1doorgeweldda- gollom en, k0n eischen,dathj niet in het
digheden bezoedeld is.Toen deverdrukkingen gezelschap gebragt wierd van erkende misgeloofsvervolging van dezjdevan dendweep- dadigers. Daarom is dan ook in de meeste
zieken Koning van Spanjeondrageljk werden, wetboeken van den nieuwerentjdvastgesteld,
verbond zich een grootaantaledelen,al het datzj gescheidenmoeten bljven,dochgebrek
mogeljke te doen, om aan de ingezetenen aan ruimte en aan geld hebben de toepassing
verademing te bezorgen.Zj vereenigden zich van die bepaling weleens verhinderd.Voorts
in den aanvang van April 1566 te Brusselen mag men den preventieven gevangene geen
vroegen gehoorbjdelandvoogdesMargaretlta, anderen dwang opleggen dan volstrektnoodig
hertogin ran Parma. Op den 5den van die is OIX hem afte zûnderen van vermoedeljke

maand begaven zj zich in statigen optogt medepligtigen en zjne vlugtte beletten.Eene
derwaartsmetLodewl
jk van .
Ntzt
st
stzf
,
genBrede- preventieve gevangenis moet zich in de nabj-

rode aan hethoofdtom aan de Hertogiu het heid der regtbank bevinden, - onder het
smeekschritt,opqesteld door I'
ili
psranMar- gezag staan van denregtervaninstrtlctie,- en
zliz, over te relken. Toen de loandvoogdf?s celltllair ingerigt wezen.- In de dertleplaats
onthutst werd door het groote getalen het eindelqijk dientde gevangenis totF
ze/ondergaan
indrukwekkend voorkomen dier edeltntzeide '
pczl de yfrtz.f der o
.
pe
îgffi/izw.Ditisde11O0f
k1Barlaimont, voorzitter van den raad van zaak in onze dagen. 3
.Ien geeft aan zulke

Financiën:,,Cenesontque desgueux ('
tZjn
maarbedelaarsl''.Datwoordwerdat
keluisterd:
en de edelen stelden er vah datOogenblik af
eene eer in,elkandergeltzente noemen,Ja,
zj lieten penningen slaan,waarop zich aan
de êéne zjde 'sKoningsbeeldtenisbevond en
aan de andere een bedelzak,dopr 2 handen
vastgehouden, m et hllt Om schrift: rlpidèles

gevangenissen velerleinamen,dochwjhebben
eigenljk slechts te doen met2 soorten:de

eene,het tuehthuis,is ingerigt Om de gevangenen te laten werken,
en de andere

dient alleen, Om overtredersvoor korten tjd
afttzpnderen van de maatschappj.De tuchthuisstraf gaat gewoonltjk vergezeld van onteerende bepalingen? w elke m eu geenszins

au R0y Jusques à la besaee''.Anderelldrot'
gen aantret
' bj de gevangenisstraf. Tuchthuishotlten napjes methet opschrift: nvivent les gevangenen en g0W0n0 geYangellen m oeten
gll011X .
Eene w oeste bende,die in 1566 dekloogters

van elkander geseheiden w orden,- mannen
en vrouw en , kinderen en volwassenen,zieken

en kerken plunderde,d()beelden verbxjzelde en gezonden desgeljks. Mlj kunnel
z er ons
en de geesteljken mishandelde, droeg den derhalve niet Over verwonderen, dat de
naam van '
tvilde of dolle .çefxzezà.Avat voorts gevoelens over de tloelm atigste inrigting der
de W ateryeuzen terbevorderingtlllzt'rOnafhan- gevangenissen zel
?r verdeeld zjn.Men vergete

keljkheid gedaan hellben, zullen wj later niet,datzj in verband staan nlethetbeginsel
onder dat woord vermelden.

dtlr strafwetgeving;im mers dit isvolgensden

Gevangenis noemt men eene inrigting, ééll het afschrikken van den Overtreder,bestemd tOt Opsluiting van zoodanigen, van

volgens den ander eene toepassing van strafl

wie vermoeden bestaat,datzj zich aan over- fende en verzoenende gertlgtigheid, - en

tredingen der strafwet hebben schuldig ge- volgeus den derde eene poging t0tverbetering
maakt, ot'van hen, die bj vonnist0thet van den schuldige.H oew elheteerste beginsel

ondergaan van gevangenisstrafverwezen zjn. in Onzen tjd slechtsweinigvoorstandersheeft,

M en heeft Omtrent de gevangenissen verschillende theorieën.Men gebruiktze in deeerste
plaats- schoon zelden- voorhen,diewegens
scltulden in hechtenis worden genomen. Dit
geschiedt dan op lastder schuldeischers,die

vindt men daarvan in versehillendew etboeken

n0g overbljfselen! zoodat de gevangenen
zonder noodzakellkhpid geteisterd kunnen

wordcn. Meex algenteen is men thans van
meening, dat de toepassing der gevangenisop deze wjze aan hun geld wenschen te strat'eene daad is van regtvaardigheid,wtplke
komen. H et spreekt echter van zelf,datde de Staat versehuldigd is aan hetgeschonden

kosten van zulk eeneqevangenzetting (yqze- regt?doch datdaarbtideverbetering vanden

IiAw) door den schuldelscher gedragen wo1'
- gevangenen niet uit het oog mag verloren
den.- Tn de tweede plaats wordt de gevan- worden. Overdrji
t men tlit laatsto te ver,

genis gebezigd voor hen, die in rerzekerde dan wordt de gevangenisstraf eene weldaad,
Ie?zltv1.ç moeten bljven, bjvoorbeeld zooda- hetgeen zj uit haren aard niet mag wezen.
VII.
34
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De bronnen, w aaruit overtredingen voort- Immershetbjeenvoegen van doortrapte oude
vloejen,.zljn verderzeerverschillend,- bj misdadigers en jeugdiye landloopers, van
den een noemt men ze ongodsdienstigheid, weezen en zieken had ln vele gevangenissen

bj den ander onkunde enz.Daarom zjn er deschromeljkste gevolgen.
geweest, die de gevangenissen in bekeeringsAllerverschrikkeljkst was in het midden
gestichten en in scholen wilden hervoxmen. der voorgaande eeuw de toestand der gevangeni
ssen in Engeland.D ie toestand werd,aan
Eindeljk komt hier 0ok n0g debetreltking
pcccr#,een van
in aanmerking tusschen de maatschappj en het licht gebragttloor Johm .S'
de ontslagene gevangenen. W anneer eerstge- de gxootste weldoeners der menschheid, in
noemde tegen deze een vooroordeelkoestert, zjn boek: n'
rhe Stateofprisonsin Kngland
za1 de verbetering, van staatswege aange- and 'W ales,withsomepreliminaryobservations

bragt,weinig baten.DeStaatkan zjneinge- and an actountûfsomeforeign prisons(1777).
zetenen geen dwang opleggen, om zich vall De schrjver was van winkelbediendetotde
devoortbrengendekrachtvandezetebedienen, betrekking van sherifopgeklom men en alzoo
en 00k zelfniet voor de ontslagenen zorgen. b
van ambtswege verpligj degevangenissente

V00r demoejeljke vraagstukken,diezich

ezoeken.Aan deervarlngen hierbj,bj zjne
vangenen voordoen,zullen wj misschien het in hetbuitenland vergaderd,ontleende hj de
meeste lichtontvangen,wanneerwjeenege- bouwstoFen voor zjn werk,waarin hj dool'
schiedkundige Bchets geven van de vexschil- zjne ontzettende tafereelen het sluimerend
m et betrekking t0t de gevangenissen en ge- eigene krjgsgevangenschap en Op zjnereizen

lende stelsels. T0t in de lTdeeeuw bepaalde
m en zich in geheel Europa t0t de dood-en

geweten van Europa wakker schudde. De
groote gebreken van het gevangeniswezen in

ljfstxafen. Teregtstellingen, verminkingen, dien tjdwarenvolgenshem :eenegebrekkige,
brandmel'k en geeseling waren de gevolgen
van het stelselvan afschrik.In de plaatsvan
opsluiting gebruikte men verbanning,zoodat
de verschillende Staten elkander hunne misdadigerstoezonden,hetgeengereedeaanleiding

Faft0thetontstaanvan rooverbenden. Eerst
ln het m idden der voorgaande eeuw kwam
er verandering, toen het eerst in Pruissen

van dewillekeurvan den gevanyenbewaarder
afhankeljke voeding,geldafperslngen van de

Opzigters,eene verpestende,voehtige,koortsw ekkende lucht, gebrek aan licht,de afwezigheid van eene bevloering en vaneen geheim
gemak, gemis van ruimte en van beweging,

ongezondebezighedenenafschuweljkegewoonten.Aan hetslotvan zjne trelende schetsen

doorFrederik deGrppfe(1744)deballingschap bespreekt Howard de middelen,om dat alles
doorgevangenisstrafvervangen werd.Tegeljk te hervormen.Hj dringterop aan,datverdrong een nieuwe geest in de strafw etgeving

betering het doel moet wezen der straf,en

door, zoodat de doodstraf enkel bj zware eischt scheiding der gevangenen,althans des

misdaden w erd toegepast; m en begon in te nachts. Onder den diepen indruk, door het
zien, dat het beter was, de overtreders on- boek van Howardvoortgebragt,bejverdemen

schadeljk te maken,dan hun hetgewigtder zich,om dieverkeerdhedehzooveelmogeljk

wraak te doen gevoelen.Uitbreiding Mn ver- weg te nemen, al gevoelde m en zich ook nog
betering dergevangenissen waren daarvan het nexgens in staat t0t doortastende maatregelen.
gevolg.
roch zag men reeds vruchten van zjne poIntusschen waren reeds tegen het einde der gingen bj het bouwen der gevangenissen te
16de en in het begin der lide eeuw in de Milaan (1766) en te Vilvoorden (1776). In

Nederlanden en in Noord-Duitschland gevan- beilen bragtmen een aantalcellen in gereedgenissen gebouwd, die geruimen tjd t0tmo- heid.MTatHoward begonnen had,werd voorts
déllen konden dienen.Voor hen,die,zonder in Ellgeland door uitstekende mannen,zooals
Juist grove misdadente begaan,de openljke Samuè'l .AIIVJiIJ:f/, lenth'am en anderen voortveiligheid en dew elvaartvananderenbedreig- gezet.
den, zooals landloopers,dagdieven,bedelaars
Eene belangrjke hervorming van het geenz.,verrezen tueldltnoen,die,zooalsdenaam vangenisw ezen kwam tegen heteindederv00rreedsaanduidt,t0tvel-beteringdergevangenen gaande eeuw t0tstand in de Nieuwe W ereld.
waren bestemd.Zj waren alzoo hemelsbreed W è1was hetzonderling,datmen in hetland
onderscheiden van deinrigtingen,w ellteheden der pasverworven vrjheid zich zoo jverig
ten dage metdien naam bestempeld w orden. bezig hield met de plaatsen der opsluiting.
Mreldra bevonden zich zulke gebouwen te Ditwerd voo1*alveroorzaaktdooreene kerke-

Hamburg (1609) en te Liibeck (1620). T0t ljk-godsdienstige belangstelling.Pennsylvanië,
de tuchtmiddelen behoordenraspen?spinnen - de Staat der Kwakers,verleende zjn naam

v
an daarde nMm rasp-en skinhuls- ,stok- aan een nieuw stelsel, dat eene volkomene
slagen, godsdienstige vermanlngen en onder- scheiding der gevangenen beoogde, zoowel
wjs.Men z0u zekunnen beschouwen alsde bj dag als bj nacht.Afen bouwde erin 1791
oudste fabrieken vandennieuwerentjd.Dik- eene gevangenis met 30 cellen, welke eene
wjls gebeurde het,dat zulke tucht-ofver- inrigting van boetedoening (Penitentiary)gebeterhuizen ook dienden t0tarm en- en w ees- noemd werd. Sedert dien tjd syreekt men
huizen, t0t pokken- en pesthuizen.Gewoon- 0ok in Europa van pénitentiaire lnrigtingen,
ljk werden verlaten of opgeheven kloosters maar ten onregte,dewjlaldaarnietsgevonden
daartoe ingerigt. Allengs echter begon m en wordt, wat naar kerkeljke boete zweemt.
de bevolking van zulk eentuchthuisinklassen Volgens de meening der Puriteinen was miste verdeelen en deze van elkandertescheiden. drjfietsdergeljksalszonde,strafa1sboete,
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en boete als verbetering. In den geest der voorstanderseenerhervormingvan hetgevanoudekluizenaarsen der Trappisten wildenztj geniswezen, vooral daar dit laatste ln die
door die afzondering het gemoed der gevan- dagen in de oude W ereld veel te wenschen
genen losmaken van de wereld en opheffen overliet. De zaak van het Pennsylvanische
tot G0d. Had het berouw zich van den zon- stelselwerd aanmerkeljk bevorderd doorde
daar meester gemaakt, dan was hj gered. gunst van sommige vûrsten, t0t welke o0k
Zelfs arbeid gaf aieiding, en w erd dan ook I'
riedmia FGIJZJVIIV van Pruissen behoorde,
volgens het oude Pennsylvanische stelselaan al
smededoorhetgoede,datineene gestrenpe
de gevangenen ontzegd.Voorzeker lag in dat :cheiding dez'misdadigersOnderling gelegen1s.
stelsel veel goeds,omdathetrekenschaphield Om diereden genoothetde aanbevel
inr van
met den aard des menschen en met de ver- regtsgeleerden eq menschenvrienden.Delnternat
i
onal
e
wel
dad
i
ghei
ds
congr
es
s
en
t
e
Frankzc nendekrachtvanhetberouw.Hierbjechter

heerschttevenseenedwaliny,daarhetberouw , fort (1845 en 1856) en te Brtlssel (1847),
hetwelk de grondslag niet ls van een krachti- die door belangstellenden uit alle oorden van
gen wi1om het goede te volbrengen,geener- Europa bezocht werden, kozen partj voor
lei waarde heeft. H et berouw en het gebed het nieuwe stelsel en verklaarden zich vôör

zjn niet de voleindiging, maar slechts het de eenzame opsluiting,zoowelbj langdtlrige
zwakke begin derverbetering.Trouwens het als bj kortstondige gevangenistraf. In verbleek,dathetgestrengePennsylvanische stel- schillende rjken van W esteljk Europa werselgeenszinsdegewenschtevrtlchtenopleverdo, den voortrefeljke cellulaire gevangenissen gezoodat men hetweldra lietvaren.Eerstveel bouwd, van welke wj noemen die van Penlater vatte m en dat denkbeeld weder op, tonvilleteLonden,dievanMoabitbjBerljn,
maarin een gewjzigden vorm.Z00ontstonden die van Christiania (Noorwegen),Amsterdam ,
de beide beroemde cellulaire gevangenissen te Antwerpen en Letlven, - voorts te Gent,
Cherry-Hillbj Philadelphia (1829)en die van Rotterdam , Utrecht enz. Vool'al w ordt dat
Pittsburg (1827).VolgenshetnieuwePennsyl- stelselgehuldigd inToscane,BelyiëenBaden.
vanisehe stelselwerd aan de gevangenen ver- Van het gestrenge Pennsylvanlsche stelsel
gtlnd, eenigen arbeid te verrigten, Onz hun onderscheidt zich het gematigde, daarin behierdoor de altoosdurende eenzaamheid drage- staande, dat m en eene atkondering in de

1jk te maken.O0k verzachtte men diedoor school,in de kerk en bj hetwandelen 0nhet toestaan van bezoeken, en men zorgde
er slechts voor, dat de misdadigers niet met
elkandel'in aanraking kwamen.
om aan debeginselenvanditstelselgetrouw

noodig oordeelt. In Pentonville heeft'm en

zondering werd niet alleen toegepast op het

szlin, Dlzen Röder,- in België
Jrtg p
. , Fae

later de kerkcellen zelt'
s weygebroken, Om

dat m en zulk eene kleingeestlge afscheiding

schadeljk achtte.T0t de voorstanders eener
tebljven,moestmendegevangenissengeheel volkomene afzondering telt men in Duitsehen al daarnaar inrigten. H et stelsel van af- land (behalve reeds genoemden)Jttli'
us Varrenverbljf bj dag en nacht, bj den arbeid en DuopJ/it
zff:
r, en in Nederland wjlen W .M
bj den maaltjd,maarook bj hetonderwjs, S'ttringar.
bj de godsdienstoefening,enbj debeweging. Hetstelselhad echterook zjnetegenstan-'
Men bouwde derhalve school-,kerk-en wan- ders, en deze werden vool'al gestetlnd door

delcellen,en dezelaatstegeleken op koojen. het teit, datmenJuist'in Amerika,nameljk

te New-hrork, in 1816 eene beroemde gevangenisnaar hetAubarnselte stelsel had gesticht.
kerk, waren zj verpligt, het bovenste ge- Hier werden de gevangenen des nachts in
deelte van hetgelaatte bedekken ot'een m as- afzollderljkecellen Opgesloten,terwjlzj bj
ker te dragen. Reeds tegen het einde der da'
g gemeenschappeljk werkten metinachtneW aar soms gevangenen achter elkander dellzelfden w eg m pesten gaan, zooals naar de

voorgaande eeuw (1797)was men in Europa ming van een gestreng stilzwjgen. In andere

bekend geworden m et het Pennsylvanische gevangenissen il
zdenStaatNew-York w erdhet
stelsel.Hetwerd echter meeralgemeenbekend zwjgstelsel(silent-system)dcsgeljkstoegepast.
sedert het botlwen van laatstgenoemde 2 ge- O0k dit werd onderzocht,en daarhetbouwen
vangenissen en vooralsedertde .luljrevoltltie van slaapcellen op verre na nietzoo kostbaar
van 1830.Om het gevangeniswezen in Noord- was als het bouwen van ttelleu voor dag-en

Amerika te onderzoeken,zondFrankrjkBeau- nachtverbljt
', volgde men in Europa Op vele
mont en Toequerille derwaarts, wier verslag
onder den titel rDu système pénitentiaire aux
Etats Unis et de s0n applicatioll en France''
w eldra in hetlichtverscheen,en Pruissendr.
J'Hliu ,die hetwerk van Beaumonten TocquePfJI: in het Dtlitsch vertaalde en vervolgens
'
met anderen de plahrbiicher l'iir Gefiingniskunde'' stichtte,die t0t in 1848 versohenen,
UitEngeland werden voorts ltttsselen Crat
r-

plaatsen het Auburnsche stelsel, zooals te
Genéve, St.Gallen en elders.Zelfszonderhet

gebruik van afzonderljke cellen, werd in
Pruissen en Frankrjk hetzwjgstelselin toepassing g'
ebragt.VergeljktmendebeideAmerikaansche stelsels onderling, dan verkrjgt
men devolgende uitkomsten:HetAtlburnsclle

stelsel is eene verzwakking van het stelsel
van eenzame Opsltliting, maar beide stelsels

/'
pr# naarAmerika afgevaardigd.A1dieman- komen daarin overeen,datzj hettoenemend
nen keerden a1s lofredellaars van het Penn- zedebedert' dex gevangenen verhoeden. Het
sylvanische stelsel naar Europa terug. Zj Pennsylvanische stelsel zoekt dit doelte be-

.

werden door andere reizigers nagevolgd,en

reiken door eene volkomene afzondering,-

van jaar t0t Jaar vermeerderde het aantal en het Auburnschedoorafzondering bjnacht,
34*
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'
wanneer het opzigt zeer bezwaarljk is,en afzondering nadeelig werkt, leidde t0t een
door een onverbroken stilzwjgen.Heteerst- ander stelsel, w aardoor m en de voordeelen

genoemde beoogt pemoedsverandering, en der cellulaire opsluiting poogde te behouden
het tweede handhavlng van tucht en verrig- en hare bezwarcn te vermjden.Ditnieuwe
ting van arbeid.Hoewel men niet kan ont- stelsel,in 1854 door sir Walter Orq//ol gekennen,datin kleinegevangenissen,bjvoor- opperd en het Iersclte ofpvogressiere stelsel
beeld te St.Gallen, het Auburnsche stelsel genaamd,wasreeds eenigentjd in Engeland
goede vruchten heeft opgeleverd, moet men
nietuithet00g verliezen,dateen aanhoudend

voorbereid na de beperking der deportatie-

stilzwjgen in strjd ismet'smenschen aard,
dat de lustt0tonderlingqmededeeling niet
kan worden bedwongen,en datmen dikwjls
barde strafen moet toepassen wegens het
verbreken van het stilzwjgen, welke nid

gekomen, dat de eenzame opsluiting niet

straf(1853).Men was er t0tdeovertuiging

langer dan een jaar, - ja,nietlanyerdan
9 maanden mogt duren,en datna dlen tjd

de gevangenen deel moesten nemen aan ge-

meenschappeljken arbeid in de Openelucht.

regtvaardig kunnen genoemd worden, Omdat
ylechts een gering aantal dier overtredingen
ontdektwordt.Men kan dool-ditstelselslechts
bewerkent dat eene geheizae en dushoogstgevaarljketeekenspraak het overluid spreken
vervangt. Intusschen heeft 00k het stelsel
van volkom en eenzam e opsluiting zjne be-

Daarenboven bestond in Engeland de eigenaardige instelling, dat gevangenen, die zich
goed gedroegen, vöôr den aioop van den

wreedheid, d1e daartegen we1 eens is ingebragt, en evenzeer de bewering, dat daardoor hetaantalgevallen van krankzinnigheid
m en
en zelfmoord toeneemt. Integendeel
zal erkennen, dat ontwikkelde gevangenen,
bjvoorbeeld staatkundige overtreders, veel
liever eene eenzam e cel zullen betrekken,

sljten.In Engeland werd alzoo deeenzame
opsluiting een voorbereidingstjdperk en de
voorwaardeljkeinvrjheidstelling eenevermin-

straftjdinvrjheid werdengesteldondervoorwaarde, dat zj, zoodra zj zich aan een
berispeljken levenswandelschuldig maakten,
aanstonds in de gevangenis w erden terugge-

zwaren.Onreptmatig isde beschuldiging van bragt, om erhetoverige van den straftjd te
dering van den langen duur der gevangenis-

straf.Opdezegrondslagen bouwdenu Crfton
een nieuw stelsel. Hj begreep,wat reeds

vöôr hem door den overste M aeonochie be-

dan eene zaal,waar zj hun verbljfmoeten weerd was,dat de verbeterende gevangenishouden met allezlei soort van boosdoeners. straf gedeelteljk evenredig moest gemaakt

5;00r velen echter uit de reringere volks- worden aan hetgedrag van den gevangene,-

klassen is de eenzame opslulting eene harde dat toenemende verbetering vergezeld moest
straf, daar het hun steeds t0t troost ver- gaan mettoenemende verligting der gevangeBtrekt,lotgenooten te hebben.
nisstraf - dat de belangstelling in de verbeOmtrent de eenzame opsluiting meent men teri
nr van den gevangene 0ok in den gang
in onzen tjd hetvolgende te kunnen vast- der ultwendige omstandigheden moest geopen-

stellen:zj werktvoortreFeljk bj eenkorten baard worden. dat de maatschappj uit
straftjd, - ztj verhoedt meer dan eenig den aard dex strafde overtuiging m oestverkxjgen van de waarschjnljkheid der verbegevangenissen,- zjmaakteen diepenindruk tering van den gevangene, zoodat zj daarOp het gemoed en leidt t0t berouw , - zj door aangespoord werd, om hem w erk te
maakt de bemoejingen van onderwkz
'ers en verschaffen, - en dat men den gevangene
geesteljken gemakkeljk,- zjgeeftgelegen- geleideljk weder tot den staatvan vrjheid
heid,om elken gevangene naarzjn aard te moest brengen.W egensditvoortschrjden t0t
behandelen,- zjveroorlooftdengevangenen gedurig m eerdere verzachting van strafheeft
evenzeerwerkzaam te wezen als bjhetstel- men het Tersche stelselteregt m et den naam
se1van gemeenschappeljken arbeid.Op deze van phet progressieve'' bestemgeld,daaxde
lichtzjde van het cellulaire stelsel laten wtl overige stelsels den gevangeneln denzelfden
de schaduwzjde volgen,nameljk:Bj eene toestand laten,waarln hj zich oq den eerlangdurige gevangenisstrat' s'eroorzaakt de st
en dag der opsluiting bevindt.Elqenaardig
eenzame opsluiting verstom ping van den w ilj ishetdaarenboven,dathierbjrekenlngwordt
w elke in de eenzame ce1geen prikkelheeft, gehouden met de toekomst van den Overtreverzwakking van deverstandeljkevermogens, der,- met zjne verhouding t0t de maatalthans bj weiniy ontwikkelde personen,en schappj naheteindigen van den straftjd.
eindeljk verslapplng der spieren, zoodat de
HetIersche stelselkent4 tjdyerken,nagevangenen laterongeschiktzjn voorEinken meljk: Dat van eenzame opslulting geduligchameljken arbeid.In êén woord,de een- rende 9 m aanden, w elke door een goed gezame opsluiting werkt nadeelig op ligchaam drag verminderd kunnen w orden m et eene
en geest en berustop de onbewezene stelling, maand,- datvan gemeenschappeljken gedat men den mensch verbetert door alle ver- dwongen arbeid gedurende een tjd, die
zoekingen van hem verwjderd te houden. evenredigisaan den duurderqevangenisstraf;
Intussee n is het gevaarljke eenerlangdurige deze dwangarbeid w ordtverngtdoor 5 klaseenzame opsluiting algem een erkend,zoodat sen en men bevordertden gevangene bj goed
ander stelsel hettoenem end zedebederfin de

in de Europésche wetboeken van strafregt gedrag t0t eene hoogere klasse, die m eer
de toepassing der cellulaire gevangenisstraf voordeel oplevert, - dat van eene halve

t0t
De
beotvre
er
ktk
eljk kleine tjdperken bepaaldis. gevangenschap (mediate prison), waarin fauigmg,dateeneveellarigegestrenge briekmatige oflandbouw-arbeid verrigtwordt,
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en waarin de gevangeneuithettweedetjdperk, bj goed gedrag,geplaatstwordt,om
hem Op zjn Ontslag voor te bereiden.De
voorregten van den qevangeneqedurende dit
tjdperk bestaan daarln,dat htl een hooger
loon en meer vrjheid gtl
niet, hetgevangengewaad aiegten zich m et w erkgeversin betrekking kan stellen,terwjl hj bj hetgeringste wangedrag terstond t0teen voorgaand
tjdperk terugkeerten deverworven voorregten verliest, - en eindeljk dat van het
voorwaardeljk ontslag?gedurendehetwelk de
gevangene,Onder toezlgt derpolicie,op eene
eerljke wjze in zjn Onderhoud moetv0orzien.V0or iemand,die bjvoorbeeld t0teene
gevangenisstrafvan 7 jaarveroordeeld is en
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stelsels hebben het gebrek? datzj bepaalde
waarheden op eene eenzjdlgewjze overdrjven,terwjlhetTerschestelselaanelkewaar-

heid haar regtzoektt0ete kennen.HetOudste
stelsel, dat der verdeeling in klassen, leed

schipbreuk op de moejeljkheid om de einde-

looze verscheidenheid van overtreders naar

eisch te schiften; het is echter gedeelteljk
behouden in de scheiding van jeugdige en

volwassene veroordeelden,alsm ede in de progressieve klassifcatie van hetIersche stelsel

volgenshetgedragderqevangenen.Hettweede
stelselyhetPennsylvanlscheofdatdereenzame
opsluitlng, vond groot bezwaar in den duur

der toepassing,terwjl hetaanbeveling verdiendedoor zjnepogingenom denveroordeelde

zich de vollkomene tevredenheid der superi- dooreenzaamheid t0tzeltbnderzoek enberouw
euren waardig m aakt, wordt het lersche te brengen.HetAuburnsche stelselvond zjne

stelsel op de volgende wjze toegepast:Eenzame opsluiting (te Mountjoy bj Dublin)
gedurende 8 maanden,- gemeenschappeljke
arbeid (in verschillende klassen teCork)gedurende 3 Jaar en 4 maanden, halve gevangenschap (te SmithfleldinDublin OfteLusk)
gedurende eell jaar en 9 maanden,- voor-

groote moejeltjkheid in het gebod om een
Onafgebroken stilzwjgen tebewaren,hoewel
de scheiding gedurende den nacht onvermjde1jk schjnttewezen en degemeenschappeljke
arbeid bj dag zjne goede zjde heett.Het
Iersche stelseleindeljk is eene zamensmelting
van de beste elem enten van alde voorgaande

Waardeljk ontsiag gedurende een jaar en 9 stelsels.

Tn 0ns Vaderland bljt
'
tmen intusschen n0g
volgt men eohter eene eenigzins gewjzigde altoosgehechtaan hetPennsylvanischestelsel,
m aanden. Met betrekking t0t de vrotlwen

zooals vooralbleek op deJuristenvergadering,
in 1872 te Arnhem gehouden. Dââr wasde
W elk stelselis hier te lande
verwachten kon, jverige tegenstanders,- vraag gesteld:r'
vooralin Engeland,w aar m en zich,in w eer- 'tmeestaan te bevelen?''Dientengevolgewerd
w i1van detreurigste ervaringen op hetgebied de vraag: rlfan, behoudens bepaalde uitzonder gevangenissen,lietblinddoeken dooringe- deringen,degevangenisstrafgedurende3jaxen
w ortelde vooroordeelen tegen Terland. Ten geheel in afzondering w orden ondergaan?''
slotte etthterverklaarden zich nietalleen des- Inet 40 tegen 6 stemmen m et.)'a, en de
kundigen, m aar o()k de geheele openbare vraag:plfan dan O0k zonder toestemming van
m eening zt
sö krac'htig ten gunste van hetIer- den veroordeelde de afzondering nog langer
sche stelsel,dat het,in w eerw ilvan hetver- w orden toegepast?''m et 35 tegen 11stem men
zet van invloedrjke personen, in 1864 met met neen beantwoord.Op de vraag:rverdient
eenige wt
jziginq is aangenoment - vooral voor straFen van eenigzins langen duur in
ook op aanbevellng van I1illenlordBrouyltam. beginselhet Tersche progressieve stelselgoedOp hetvasteland verhieven de aanhangersder keuring?''werd neen gezegd met28 tegen 21
regeling.
Het Iersche stelselvond echter,zooalsmen

e
ellulairegevangenishunnestemmentegenhet stemmen, en op de vraag:zBehoortdan bj
Iersche stelsel.Men beschuldlgde hetvan be- strafvan langeren duur op hetmaximum van
ginselloosheid, daar het verschillende soorten

eellulaire Opsluiting geclassificeerde gem een-

van gevangenisstrafbjeenvoegde,en men bleef schappeljke gevangenis te volgen?'' luidde
er bj, dat alle gemeenschap der gevangenen het antwoord .)'a m et 41 tegen 8 stem men.
onderling was afte keuren.Voorts bevonden Eindeljk werd Op de vraag: pBehoort goed
zich onder de krachtigste voorstanders der gedrag aanspraak te geven op verkorting van
eenzame opsluiting o()k vele mannen,die het strat'
tjd?'' 1
*
a geantwoord met 35 tegen 11
goede van hetIersche stelselwisten op prjs stemmen.ilieruitbljkttevens,datmen zich
te stellen,zonder echter zich daarm ede in de voor eene onbeperkte en zuivere toœ assing
bjzonderheden te kunnen vereenigen.Tntus- van hetPennsylvanischestelselverklaardheeft.
sehen k0n zich hetIersche stelsel Op uitsteDe voornaam ste gevangenissen in ons Vakende uitkom sten beroepen, daar het aantal derland zjn die te Leeuwarden en Hoorn

recidieven - van hen,diewedermetdelusti. voor mannen, - te 'sHertoyenbosch voor
tie in aanraking kwamen - nietveelm eerdan

vrouwen,

te Leiden voor m llitairen,- te

110/0 bedroeg.In Nederland verklaarden zich Rotterdam voor jeugdige manneljke veroordanook devoormaligeministerrlvdersrff-t/-t//zezl deelden,- teAmsterdam vûorjeugdigevrûuwet men op
en daarna de diredeurgeneraaldergevangenis- ljke veroordeelden;- voorïs heef
sen Grevelink voorstanders van de beginselen een aantal andere plaatsen huizen van arrest
van het Tersche stelsel. Ook in Oldenburg, en verzekeri
nr.Het cellulaire stelselis bj

Saksen,Brunswtlk enz.werd hetIerscl
he stel- 0nsinqevoerd ln october1850,toendeeerste
celltllalre gevangenis te Amsterdam in dienst
selalthans gedeelteljk ingevoerd.
Hetbljktalzoo,datindelaatste100jaren werd gesteld. Onze strafwet voerde de toeof sedert Howavd 4 verschillende stelsels van

yassing dereenzameopsluitingnietgebiedend

gevangenishervormingbeproefdzjn.Alleoudere ln,maargafden regtexaanvankeljk vrjheid
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om haar uit te spreken voor 6 maanden,later v00r 12 maanden.

ginsel, dat de bescherming dermaatschappj
het doel is, waarvoor de strafwet bestaat,
In Frankrjk werd in 1844 doordeW etge- is het Comitê van meening,dat die beschervende Magt het cellulair stelsel ingevoerd, ming 00k volstrekt vordert de aanneming
waarna men zich haastte 18 t0t 20 millioen van het beginsel,datde zedeljkeverbetering
francs te besteden aan het bouw en van 47 van de gevangenen het eerste doel dergerangevangenissen met4800 cellen;doch reeds in genistnehtbehoorttezjn.''
2.rEene geregeld opklimmende klassifcatie
1853 keerde men t0t het klassifcatiestelsel
behoort in alle gevangenissen te worden aanterug.
Toen men zichbejverde,de gevangenissen genomen.,1
op beteren voet in te rigten, zjn hier en
3.rBj de behandeling van veroordeelden
daarweldadigevereenigingenontstaan,diezich in de gevangenis behooren alle disciplinaire
tot taak stelden, om voor ontslagene gevan- stralen, die onnoodige pjn of vernedering
genen te zorgen en hunne vernieuwde opne- veroorzaken, te w orden afgeschaft.D e disciming in demaatschappj zooveelmogeljk ge- plinaire straFen behooren te bestaan in ver-

makkeljktçmaken.Menheeftzulkevereenigin- mindering der jewone cOmforts,hetverlies
gen lndemeestegrootestezdenvanDuilchland, of de verminderlng van heteen ofandervoorEngeland enz.Immers het geluktaan Ontsla- regt of van het vooruitzigt op vervroegde

gene gevanrenen slechts zelden, eene goede invrjheidstelling.Men moetzooveelmogeljk
dienst te vinden ofeene andere gelegenheid, (q)zedeljke krachten enbeweegredenensteuom op eeneeerljkewjzeinhunonderhoudte nen en slechtsin den tlitersten nood t0tphyvoprzien.Het ismoejeljk,devooroordeelen sieke krachten de toevlugtnemen-''
en het wantrouwen der menschen tegenover
den voormaligen bewoner van het tuchthuis
te over#rinnen.Ilaarora bevorderen zulke vereenigingen in Engeland de landverhuizing van
ontslagene gevangenen naar Amerika, waar
m en nietvraagtnaar de vroegere lotgevallen
van den kolonist. In 0ns Vaderland bestaat
sedert 1823 het pNederlandsch Genootschap

4.yDe gevanrenen aan te sporen t0tindoel van alle gevangenisstelsels te zjn,die
nimmer eene goede uitwerking kunnen hebben,tenzj men erin slage,den wilvan den
spannlng van elgene krachten, behoort het

veroordeelde ten goede te leiden.''
5.rsverk, Opvoeding en godsdienstzjn de
3 groote fadoren, waarop de administratie
t0t zedeljke verbetering der qevangenen'', van gevangenissen behoort te bouwen-''
waarvan hethoofdbestuur gevestlgd iste AmGevecht (Een)noemtmen in hetalgesterdam ; het telt ongeveer 40 afdeelingen en meen eene botsing van 2 vjandeltlkepartjeen groot aantalcorrespondenten, en hetaan- en,- in hetbjzonderechterkleineontmoetal leden bedraagtruim 3000.Ditgenootschap tingen,die in den oorlog t0tgeene beslissing
bevordert het Onderwjs in de verschillende leiden; dit laatste geschiedt door een veldhuizen van arrest en in de strafgevangenissen slag.Iedergevechtisin zjn aanvang,voorten helpt de ontslagene gevangenen voort.
gang en gevolg afhankeljk van zjn doel,

Herhaaldeljk zjn er congressen gehouden, van de aanwezige strjdkrachten, van het

om de zaken van het gevangeniswezen te be- terrein, van de aanvoerders en van de zedespreken, zooals in 1846 te Frankfortaan de ljke kracht der troepen. Het doel van een
Main en in 1870 te Cincinnati.Hoogstbelang- gevecht kan zeer verschillend zjn;somttids

rjk was vooral het laatstecongrès,datden alleen om denvjand teverontrusten,en het
3denJulj 1872 teLonden geopend werd door draagtdan 00kden naam van schermutselinr.
graaf C- nan on.Erw aren afgevaardigdenvan M en heeft verder voorpostengevechten, d1e
nietm inder dan 22 natiën aanwezig;het Ne- dikwjls den slag voorafgaan,en gevechten
derlandsch Genootschap t0t zedeljke verbe- der achterhoede om den aftogt te beveilitering der gevangenen Tverd er vertegen- gen, alsmede overrompelingen,gevechten
woordigd door Alr. D. J. baron M ackay en uit hinderlagen, bj het verdedigen Of aanMr.DomelaN ienwenltlds,en hetNederlandsche vallen van bepaalde punten enz.De strjdgouvernement door Ploos '
plzlAm8telen Pol,%. krachtiswederom afhankeljk vandewapens,
Hier werd het Iersche stelsel,behalve door want ieder wapen ht
aeft zjne eigenaardige
Cretonzelven,jverigverdedigddoorBeltrami voordeelen.Het terrein is vooralbj de tegenScclïl,directeur-generaalderItaliaanschestraf- woordige volkomenheid der vuurwapens van

gevangenissen, door den Berljnsehen hoog- groot belang,daarhetal ofniet gelegenheid
leeraarron Aàlïzel#p</'
,denItaliaanschengraaf kan aanbieden om zich te dekken.

Het gevecht heeft een bepaald verloop:het
Tan FO- .
SJJ, den Zwitserschen afgevaardigde
dr. Géllaume en vele Engelschen en Ameri- ontwikkelt zieh, komt t0t volle kracht en
kanen,terwjler Ook het afzonderingstelsel neemt een einde. Z00 komt het t0t eene bein Chandler, inspecteur der gevangenissen te slissing. Intusschen wordt deze laatste door

Phi
ladeljhia,Tallaek,secretarisderHoward- de zwakkere partj nietaltjd afgewacht;zj
assoccatlon te Londen,Stevens,inspecteurder neemt vaak den terugtogtaan, om aan eene
Belgische gevangenissen, Vareentrapp van
Frankfort, Ploos van A mstel van Amsterdam
enz. krachtige voorstanders vond. Ten slotte
nam het Congrès de volgende merkwaardige
besluiten:

volkom ene nederlaag teohtsnappen.In hetgevecht zelf beslist het gebruik der wapens,

nameljk het vuren derartillerie en infanterie,

en de aanvalmet hetblanke w apen door de
kavallerie en infanterie..llet vuren kan lang
1. pErkennende als het oorspronkeljk be- aanhouden en ook t0t de beslissing leiden,
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doch de zegepraal wordt door de vervolging
Gevoel (Het),uiteen physiologisch 00gmet het blanke wapen verworven.Hetisniet punt beschouwd, omvat in ruimexen zin het

gemakkeljk,in een geveohtop te treden als passieve (ljdende) gedeelte van den inwenaanvoerder.Deze totth m oet volgens de rege- digen toestand van 0ns bewustzjn, terwjl
taetieve (werkzame)gedeeltegelegen isin
len der krjgsktlnstin verband metde beriy- he
ten omtrent den vjand en tevensmetgenl- het aansehouwen en denken, in den wilen
alen tactbepalen,ofhj aanvallender-ofver- de verbeelding. In die ruime beteekenis bededigenderwjze zal te werk gaan,en daar- hooren t0thetgevoel,behalvedeaandoeningen
naar zjnetroepen rangschikken.Hj moetal des gemoeds, 0ok de gewaarwordingen,door
zjnestrjdkrachtzooveelmogeljk bjdehand m iddelvan onze zintuigen verwekt,- vooral
hebben, vooralde reserve,omdathet Opruk- door middel van het zintuig des gevoels.D e
ken van deze veelalbeslissend werkt.Inzon- wjsbegeertedaarentegen onderscheidthetgederheid dienthj 00k de geschiktheitlte heb- voel van de gewaarwording en beschouwt
ben,om den moed der soldaten aan te vuren. het als eene inwendige gemoedsgesteldheid,
H ierdoor heeft Napoleon I w ondcren verrigt. diezi
j kenmerkt door vreugd en smart,beDe leer van het gevecht is een belangrjk hagen en afkeer,eene aangename en ona>ngedeelte der tadiek.
ename aandoening,en er bestaan betrekkeGevel Ofjkonton noemtmen datgedeelte ljk slechts weinige gevoelens, welke men
vandesmalle zjden van eenlangwerpirvier- niet tOt die groepen brengen kan, zooals
kant gebouw , hetw elk door het dak ls be- dat van verwondering en datdertegenstelling
grensd,zoodatheteen geljkbeenigendriehoek (contrast).De verbazend groote verscheidenvorm t,hoewelm en dengeheelenvoor-alsmede heid van gevoelens,van den laagsten zinneden geheelenachterm uur00kw elmetdennaam ljken lust t0t aan het verhevenste gevoel
van gevelbestempelt,terwjlmen tevensvan voor schoonheid en deugd, hunnevlugtige,
zl
jgerelsspreekt.Gevelltnoen zjn zoodanigedie veranderljkenatuur,- hunnenueenszachteen
een gevelin hetfront hebben.De gevels der geleideljke: dan weder stormachtigeen plot-.
Ouden waren zeer laag.Hetgevelveld moest seljkeOvergangen,- hunonwillel
teurigengevolgensVitrnviltsslechtsl/ydevanzjnebreedte heimzinnig ontstaan,- hetgezag,datzjOefet0t hoogte hebben.De Grleken en Romeinen nen over den menscht- deveelvuldigewjziversierden hunne tempelsmet gevels,en het gingen,waarvoorzjnaargelangvanOuderdom ,
eerste woonhuism eteen gevelw erdgebouwd geslacht?ontwikkelingenz.vatbaarzjn,- dat
door Jnli'
tbs Caesar.W as het gevelveld groot, alles m aakt voor de zielkunde een stelselmadan voorzag men het van standbeelden.0y- tig en duideljk overzigt der kenmerken,
schriften of vensters in de gevels,z00 als ln waardoor de verschillende gevoelens zich
lateren tjd,zoelktmen bj de Ouden tever- Onderseheiden, hoogst moejeljk.Bj hunne
geefs. De meestberoemde gevels (tympana) verdeeling in zinneljke (materiéle)en geestewaren die van het Parthenon te Athene,van ljke (ideale,intellectuéle)zietmen overhet
w iens '
qtandbeelden n0g een en ander is be- hoofdt dat het gevoel in het algemeen eene
waar; gebleven.In den laatsten tjd van het gesteldheid des geestes is en dat zjne opRomeinsche keizerrjk werden degevelsstei- wekking door voorwerpen van zinneljken
ler en verhieven zich Op eene Onbehageljke (stoFeljken)aard bj de bepaling dersoorten
wjze Op balken en zuilen.Men dachterniet van gevoelens niett0t kenmerk kan dienen;
aan,datde stompe bovenhoek van den gevel imm ers het aesthetische gevoelw ordtin den
evenredig m oestw ezen aan de dikteenhoogte regel gew ekt door zulke voorwerpen,zonder

der zuilen en balken. Bj de opkomst van
den bouw der gewelven verdw een deantieke
gevel meer en meer,vooral in de Byzantjnsche bouwkunstjwaar hj door den boog ver-

vangen werd.In hetW esten bleefdeantieke
gevel nog lang in den smaak vooral in de

dat w'
lj het onder de zinneljke gewaarwordingenkunnenrangschikken.- Belangrjkeris

eene onderscheidimg der gevoelens op grond
der betrekking van het gevoelen t0thet be-

geeren.Vele gewaarwordingennameljk dienen

alleen tot bevrediging of ook tOtniet-bevre-

Romaansche landen (Frankrjk en Italië), diging eener vooraf gekoesterde begeerte.
terwjl hj in Duitschland en ons Vaderland Geeft men aan dezeden naam van subjectieve
in de llde eeuw eerst regthoekig en vervol- (persoonljke),dan staan er de oblectieve (a1gens scherphoekig w erd, hoew el er ook gemeene) tegenover,die nietafhankeljk zjn
Fransche en Engelsche kerken in spitsboog- van de begeerte, maar van de gesteldheid
stjlgevondenwordenmetregthoekigegevels. van hetvoorwerp.H iertoe behoorthetaesthe-

De gevel in den spitsboogstjldrukt geheel tistsh en zedeljk gevoelvoor het goede en

iets andel
'suitdan de antiekeGrieksehe.Deze schoone, m et hetdaartegenoverstaand gevoel

laatste is door eene ljstgebroken;de eerste (afkeer van hetgeen laag en leeljk is).Dit
echter verheft zich onafgebroken t0tden top.

gevoel kenmerkt zich door een welbehagen

zeer verschillende en wel eens zeer smakelooze vormen.lntusschen kom tm en m eer en
m eer terug van de kwade gewoonte,om deuren en vensters te versieren ten kos/ van de
harmonie van hetgeheel.

toestand openbaart, algemeene instemm ing
vindt. Vele oudere zielkundigen pogen het
gevoelsvermogen gestreng afte scheiden van
het begeervermogen; doch de nieuwere hebben dien weg verlaten,omdatalle begeerten

Trapgevelszjn van veellaterentjd.Dem0- ln ofeen afkeer van eenig voorwerp,zonder
dern-classieke bouwkunst heeft 00k boven dat hierbj de begeerte in aanmerking komt,
deuren en vensters geveltjes aangebragtvan zoodat het, w aar het zich in een zuiveren
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in het gevoel wortelen en derhalve eene begeerte zonder gevoelevenmin bestaanbaar is,
als een gevoel, waaruit niet eene hiersaede overeenkomstige begeerte vooxtvloeit.
0ok tusschen het gevoelvermogen en het
kenvernaogen kan men geene naauTvkeurige

der ervaring en der rede.Beide bewandelen

het pad der overdrjving: de gevoelsmensch

zal zich alligt laten wegslepen, en de ver-

standsmensch alles,wathj nietbegrjpt,voor

onbestaanbaar verklaren.T0tdeeigenschappen
van een edel karakter behoort de ontvankegrenzen afbakenen.Dikwjls toch ishetge- ljkheid voor alle verhevene gevoelens, vervoel de uitkomst der door het kennen ge- bonden m et de zucht, om zich omtrent de
wektevoorstellingen,- en dikwjls0ok ver- daardoor gewekte denkbeelden de m eest m o-

raadt0nsbj hetonderzoek eenduistergevoel geljkeduideljkheidteverschafen.Eenmensch,
reeds datgene, wat vermeerderde kennis ons wiens gevoelsluimert ofverstompt is,noemt
eerstlaterdoetbegrjpen.ln ditlaatstegeval men yeroelloos.De yevoelloosheid wordtvem
heeft derhalve het gevoel de waarde van oorzaakt door ruw held ofdooroverprikkeling
kennis en behoortt0thetkenvermogen.0m- (geblaseerdheid).Tot de merkwaardigsteverdat zulke duistere gevoelens,terplaatsewaar schjnselen van hetgevoelbehooren sympatMe
healdere kennis ontbreekt, van groot belang

en antipathieOfde gevoelens van ingenomen-

zjn op hetgebied dergodsdienstige kennis,
waar het moejeljk valt,dedenkbeelden t0t
praetische duideljkheid te brengen, hebben
eenige wjsgeeren,zooalsJaeobien Fries,het

heid en afkeer,welke ontstaan doordien wj

het uitwendig voorkomen der personen in
verband brengen methunneinwendigegewaar-

wordingen en daarbj onwillekeurig beseFen,
in hoeverdezein harmoniezjn metde onze.
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venste ideeèn voor het eenige kenvermogen
Gebruikt men het woord gevoelin physiologehouden.Ditisechterevenzeerinstrjdmet gische beteekenis,dan bedoelt men daarmede
den vooruitgang derwetenschap aIshettegen- een der vjf zintuigen.T0tditvjfde zintuig
overgestelde,hetwelk alles,wat op ditoogen- rekentmen hetwaarnemenvan alleverschjnblik n0g niet duideljk begrepen en metbe- selen, welke niet onder het bereik vallen
wjzen gestaafd is,alsonbestaanbaaren her- van deOverige vier(gezigt,gehoor,reuk en
senschimmig beschouwt. Men z0u kunnen smaak). A1degewaarwordingen,t0thetge-

zeggen, dat het gevoel,hetwelk onze over- voel behoorende, splitst de w etenschap in 2
denkingen steeds vergezelt,de pionierisvan groepen,die van den tastzin en van hetalgehet kennen, - dat de kenniszuchthaar 0p- meen gevoel.Detastzin ishoofdzakeljk gelewekkend bjzjn niet kan missen,- en dat gen in de zenuwen onzer huid. Daardoor
het kennen zonder het gevoel vaak als een kunnen wj dewarmteofkoude,dehardheid
blinde in hetdonkerrondtasten en eerstlangs ofzachtheid enz.dei voorwerpen waarnemen.

omwegen zjn doel bereiken z0u, zoo het Die van hetalgemeen revoelbeschouwtmen

niet door een gezond en zuiver gevoelwerd als toestanden van het llgchaam ofvandeelen
voorgelicht.lntusschen mag men zich nooit van hetl
igchaam.Daartoe behoorthetqevoel
op zjn gevoel,als ware het een grondslag van pjn en van zinnestreeling,- ofln bjzonderheden hetgevoelvan honger en.dorst,
van kennis,verlaten.
Is het gevoelsterk geprikkeld,dan is het van walging,verzadiging,van vermoejenis,
Juist het tegenovergestelde van kalme bera- van opgeruimdheid enz.
denheid, van verstandig overleg. Het staat
G evolgschap of dienstpevol
yseltap is eene
bloot voor velerlei dwaling en m isleiding, eigenaardige instelling der Germaansche ouden het vervoertvaak den mensch t0tdaden, heid. Men gaf dien naam aan een vrjwillig

welke hj na eene rjpe overweging niet z0u verbond van beproefde krjgslieden ofaankohebben volbragt. V ooral ook is het gevoel mendeJongelingen,om een ervarenen en daponbevoegd om te beslissen over de verhe- peren go-graafofhertog bj alzjneondernevenste onderwerpen van wetenschappeljk on- mingen getrouw terzjdetestaan.Hettoetreden
derzoek, bjvoorbeeld over het bestaan van totzoodanig verbond w ierp geenerlei smetop
G0d, over de onsterfeljkheid der ziel enz. de eer ofde vrjheid,zoodatzelfsdezonen
Een zoodanig gevoel,dat zich van den stem- van aanzienljke geslachten daartoe besloten.
pe1 der waarheid wi1 meester maken, ont- In den slagstreedhetgevolgschap onderzjn
staat gewoonljk doorpersoonljke behoeften, opperhoof;, en zonder dezen terug te keeren

en de kracht, waarmede het de overtuiging was eene onuitwischbare schande. Zelfs in
van enkelen draagt, kan geene vergoeding vredestjd verhoogde het getalen dedapperopleveren voor hetgemisvan algemeenebe- heid der dienstmannen het aanzien van het
wjsgronden.Hetislntusschen nietonnatuur- opperhoofd. Daarentegen ontvingen zj van
ljk, dat de menschen zic'
h liever door het hunnen aanvoerderhun onderhoud,hunnewagevoel laten leiden,dan dat zj in hethag- pens, een aandeel in den buiten tevensqecheljke strjdperk vanonderzoek en overpein- schenken. W as het den vorst niet mogeltlk,
zing de waarheid veroveren.Men noemt hen in tjdvan vredeeengrootaantaldienstmannen
gevoelsmenschen,w elke m en echter niet ver- te onderhouden,ofverdroot aan deze de een-

warren moet met hen, die zich desgeljks toonige rust, dan vervoegden zj zich ook
door een levendig gevoel onderscheiden,doch welbj andere vorsten,dieJuist in oorlog geditsteeds in toom weten tehouden.Verstands- w ikkeld w aren. M en verwarre echter zulke
menschen daarentegen noem t men hen, die gevolgschappen nietmetdevaak talrjkekrjgsaan hetgevoelgeen invloedgunnen oyhunne benden, die zieh a1s vrjwilligers onder de
daden,maar deze besturen naar de ultspraak

banier van een ondernemenden aanvoerder
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Ariovi.
îtus naar Gallië togen. ook in latere
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waarmede de steenen aan elkander grenzen,
noemtmen rvoegen.''Een gewelfisvanonder

koningrjken,na den valvan hetRomeinsche niet altjd boogvormig,men heeftook strekrjk gesticht,ontstonden gevolgsehappen.De ltende gewelven Ot'strekken. Gewelven, die
mannen dezervereenigingen droegendennaam
van antrustiones ltn waren door een eed van

openingen in de muren overspannen, noemt

men gewoonljk bogen.Een gewelfrustOp
trouw aan denkoningverbonden.Zjvormden muren,pjlers of yenanten.Muren,die eene
in vredestjd zjn hofstoet en in den Oorlog overwelfde ruimte Insluiten,zonder t0t steun
zjne ljfwacht,- voorts bekleedden zj de voor het gewelf te dienen,ztjn schildmuren.
hoogste ambten en waardigheden en genoten, Het hoogste punt van een gew elfis de t0p,
behalve de koninkljke bescherming (trustis en de aldaaraanwezige steen,tevensdelaatst
dominica),belangrjkevoordeelen.Voortswerd geplaatste,de sluitsteen.Voorts komt hierin

aan ondergeschiktevorsten hetreqtverleend, aanmerking de binnen- en buitenwelfljn,de

om een gevolgschap tevormen,mltszjdaar- diktevan hetgewelf,despanning()fdeafstand
mede in oorlogstjd hun souverein te hulp dersteunpunten,en de hoogte van hetgew elf
kwamen.H et bestaan van zulke gevolgsehap- ofde pjl.
pen,op trouw enaanhankeljkheidgevestigd, De gewone doorsnede van hetgew elfis de
bleef n0g lang in de herinnering bew aard en

halve cirkel,hetcirkelsegment,de spitsboog

wj vinden het in de heldendichten der Ger- enz.,en m en heeftook gedrukteenverhoogde

m aansche oudheid - van den rBeowulf''t0t gewelven.Bruggew elven worden welin den
aan hetrNibelungenlied''- verheerljkt.Ein- vorm van cycloïden)ellipsen enz.gebouwd.Is

deljk werden ztldoorhetzelfkuchtigeleenstelselvervangen.
Gew eer noemde men in Ouden tjd een
voorwerp,waarmedeeen krjgsman zich ver-
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w eren kon. Daarom w ordt (lok nu nog een

degen ot'sabelweleenseenzl
jdyeweergenoemd.
Meerbepaald echterbestem peltmen dedraagbare vuurwapens van Onzen tjd ofhetjagtroermetdennaam van gew eer.Ziedaarom trent
onder Vunvwapens.
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Gew eld (Vis) noemt men in regten
een dwang, vergezeld van het aandoen van
leed of het verw ekken van eene gegronde

Pig.1.Streksch gewelf.

vrees (metusJustus),gebruiktOm anderen te de binnenwel:jn regt,zooals in flg.1,dan

doen afzien van hun weêrstand tegen bepaalde geeltm en aanzulk eenzamensteldennaam van
eischen. Het oefenen van geweld, steunende strekschgeweV Heteenvoudigstegebogengewelf
op eenregterljk dwangbevel,wordtdoorde ishettonyewel
fmeteenehallcirkel-ofelllpsvorwet gebilljkt.Daarentegen valt hetbezigen mige, zelden spitsboogvorm ige doorsnede.Is
van onw ettig geweld in de term en van het die doûrsnede kleiner dan 1800, dan noemt

strafregt.In hetRomeinsche<jkmoesteneigen- men zulk een gewelfeenseymentyewelfot'ook
dunkeljkt
!pogingen t0tonderdrukkingvan de weleen kap- ofsteekget
cev.Zulke gewelven
vrjezelfbepalingvananderenvolgensdeonder bouwt men veelal boven kelders.HetkruisA'
ttgsst'tts uitgevaardigde ,,Lex Julia,de vi'' .t
/dvcdt
/'kan men besehouwen a1s 2 elkander
beoordeeld w orden. Daartoe behoorden ver- kruisende tongewelven.Hetvindtzjne steunkrachting,sehaking,oproer,somm igegevallen

punten aan de hoeken en wordt door stlhild-

vanbrandstichting,- enlatero0k Oversehrjden muren ingesloten, zoodat het enkel pilaren
van ambtsbevoegdheid,wederregteljk gevan- vereischt. W anneer m en 2 tongewelven overgenhouden, roof, atyersing enz. Men Onder- dwarsdoorelkanderschuift,ontstaatnietalleen
scheidde voorts hetgew eld,naar gelang van
het oogm erk en van het daarm ede verbonden
gevaar in vis p'
lfllïcl en visyl,'ltzïtz.Tot de
eerste behooren zware m isdaden,die metde-

portatie en, bj herhaling,met den dood gestraft werden, - en t0t de tw eede eenige

ligtere misdrjven,die menmetrelegatie,met
verlies van een derde van zjn vermogen of
meteene geringe strafmoestboeten.Volgens

onze wet worden geweld,oprujing en bedreiging metgevangenis gestratt.
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Gew elf (Een) noemtmen een stelselvan
/
w igvorm ige ligchamen,die,tusschen 2 vaste
j- l-...-, -..-.
J /
l
/'
punten geplaatst,met hunne zjvlakken z00danig zamengevoegd ztin, dat zj nietalleen
Fig.2.IiloostergeAvelf
eene vrje ruimte Overdekken,maar daarenboven in staatzjn Om lasten te dragen.Ge- het kruisgewelf,maarook hetkloostergewev,
noemde ligchamen zjn meestal van steen, hetwelk infig.2 isvoorgesteld.Hierbjdienen
soms ook van hout of jzer. De vlakken, alde omringende muren tot steun.D ekoepel-
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gewelven worden A kelvo- è ,verkoogd ofplat derljke rollen van éên steen te werken
ge
naamd,naar gelang dewelEjn een halven Bj oud-Grieksche en oud-Romeinsohe gecirkel,eene halve elllps ofeensegmentvormt. bouw en Ontwaart m en geen spoor van een
Zj overspannen regtljnig begrensdeofkringvormige ruimten. Bj koepelgewelven, over
regtljnigbegrensderuimtengebouwd,vormen
de li
jnen waarlangs ziJ* OP de Zl*l*m llren
steunen, geene regte ljnen maar bogen.Is
de grondfguureenquadraat,danzjnyemelde
ljnen geljke halve cirkels,en de dlaqonale
doorsneden desgeljks geljke halve clrkels.
Het Bokeemseh,
e gewelf geljkt op een plat
koepelgewelf boven eene vierkante ruimte;
het benedenvlak van het gewelfvormtintusschen noch de oypervl
aktevan eene1*01,noch
die van eene elllpsoïde,maar heeft de omgekeerde gedaante Van een aan zjne 4hoeken
horizontaal opgehangen doek. llet treehter-

gewelf.Daarentegen heeftin de middeleeuwen
de kllnstom gew elven te botzw en eene hoogte

bereikt,wellte in nieuweren tjd naauweljks

is overtrofen.Zie voûrts onderBooy en Boltwkunst.
Gew eten (Het)z0u m en hetgeheugen der
rede kunnen noemen. Het is gelegen in de
bewustheid van onze gedragingen metbetrekking t0t de zedewet, w elke door den gods-

dienstigen mensch als eene goddeljke wet
w ordt beschouw d,
in de kennis van het
onderscheid tusschen goed en kwaad. Daar
nu volgens den trap van ontw ikkeling de

uitspraken der rede bj den een duideljker
zjn dan bj den ander,zoo openbaartzich
gewel
j'
t.hetwelk uitvakken bestaat,zooalsin het geweten somtjds alseen duistergevoel,

;g.3 is voorgesteld,heett,evenalshetkruis- en w elveelalmette m eer krachtnaargelang
gewelt' enkelsteunptmten aan de hoeken.
de verzoeking tot hetbooze sterkeris, en
lioordat m0n
somtjdsa1seene
heldere bewtlstbj het bouwen
van een gewelf
heid,dieopeene
,
tot het welven
onpartjdige bekan Overgaan,
oordeeling van
plaatst rien er
onzen zedeljken
eene reeks van
toestand berust
en zichtegen alle
onderling verbonden houten
misleiding der
bogen, die den
l
jdelheid verzet.
vorm van hetgeHet qreekt als

welf aanwjzen
en hieraan ttjdeljk t0t steun
dienen, terwjl
zj na de v0ltoojing worden

'
.

-7

j

stem vôör de
daad metw aarschuwing ofaansporing, ea na
de daad metver-

wjtofqoedkeu-

w eggenomen.
H et welven
neemt een aan-

ring.W 1e steeds
zich zelven beheerscht en stip-

vangbjdesteun-

1

in hethalfsteens-verbandgeluetseld,maarbj

Daar de zedewetder menschen bj de ver-

koppen der steenen ontwaart. Bj meerdere
dikte wordt de porring (schuinsche voeg)
bj de bovenste laag te groot: zoodat de
steenen der onderstelaagwigvormlgafkeslepen
moeten worden.Bj gewelven,die meerdan

dezrlfde zjn. De menschen-eter zal wonder

punten.D edaarteljk volgensde
t0e benoodigde
voorschriften der
steenen w orden
zedewethandelt,
met kalk- en
is een man 'tlczz
cementmortelbegewetenqm aarw ie
snzeerd, geligtzinnig volFig.3.Trechtergewelf.
plaatst, aangebrengtt wat de
drukt en zoolang m et de hand vastgehou-den, zedewet verbiedt, w ordt teregt met den
dat zj niet meer loslaten.Bj het bouwen naam van yewetenloos bestempeld. Gewoonvan zeer vlakke gew elven bedientm en zich ljk noemtmen eenelaterebeoordeelingOnzer
bj voorkeur van holle steenen,om den last daden door 0ns zelven het geweten;daarom
spreektm en van een yerltst en van eenberlekt
z0oligtmogeljk temaken.
Het bepalen van de draagkraehtdergewel- yeweten.Elke twjfel,of eene daad in overven in verband met hunne dikte geschiedt eenstemm ing is metde zedew et en alzoo met
door wiskundige berekeningen.Hebben zj de onzen pligt,is eene gewetenszaak en degronddikte van een halven steen,dan worden zj slag van een gewetensbezwaar.

de dikte van een geheelen steen wordthet schil
lende beschavinystoestandenzeerverschilmetselen zôö verrigtj datmen,van onderen lend is, kan de ultspraak van het geweten
tegen het gewelf aanziende, niets dan de omtrentdezelfde aangelegenheidnietbj allen

e
enlr gewetensbezwaarzjn vjand dooden en
versllnden.D e M oham medanen en M ormonen

verstoren de rust van hun geweten niet door

de veelwjverj.Zelfsbj deChristenen schjnt

1% steen dik zjn, is het zmlk metafzon- de ruimte van het gewden bj den één
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veel grooter te wezen dan bj den ander. Hetaantalponden,dateen stuk jzerweegt,
Men spreekt voorts van een slnimerend en is zjn absoluutgewigt,maarhetgklwigtvan
van een ontwaakt geweten. Eindeljk ishet een cubieken yalm jzer in verhouding t0t
eene onbetwistbare waarheid, dat een rein dat van een cubleken palm water,als eenheid
geweten,datwilzeggen deinwendigebewust- aangemerkt,is zjn soorteljk gewigt.D00r
heid, dat men volgens de voorschriften der eene geljke hoeveelheid zuiver water als
zedew et gehandeld heeft, de eenige bron is eenheid tebeschouwen,heef
tmen deyeheele
van kalm te des gem oeds en opgeruimdheid zaak zeer gemakkeljk gemaakt. Hlerdoor
des geestes - en derhalve van een gelukkig heeft men bepaald, dat hetsoorteljk gewigt
leven.
van goud ongeveergeltik isaan 191/s,- dat
van smeedjzer aan 7,7,- datvan marmer
Ge
we
t
e
ns
vr
i
j
hei
d
n
o
e
mt
me
n
h
e
t
r
e
gt
,
om naareigene gemoedsovertuiging tespreken aan 2,71,- datvan oljvenolie a'
an 0,918,en te handelen.Dit regtmag doorgeenemagt dat van watervrjen wjngeest aan 0,792,ter w ereld beperkt of vernietigd worden. dat van kwik aan 13,55 enz.Daarm en echter
Bepaaldeljk moethetgehandhaat'
dwordenmet voor gassen en dampen Op deze wjze zeer
betrekking t0tdegodsdienst,en hetdraagtin kleine breuken zou krjgen, gebruikt men
dit gevalden naam van gelofsvrl
jlteid.Deze voor deze ligchamen de dampkringslucht als
bestaat ill het regt, om leerbegrippen te eenheid, zoodat men zegt: het soorteljk
Omhelzen,welke van die der overige burgers gewigtvanwaterstofgasisgeljkaan0,0688,afwjken, ze onbelemmerd tebeljden,in de datvan koolzuur gas aan 1,524 enz.Verschil
daarm ede overeenstemmende godsdienstoefe- van temperatuurwjzi
gthetsogrteljk qewigt,
ning vrj te wezen,eeneafzonderljke gods- daar de ligchamen xich bj warmteultzetten
dienstige secte te stichten Ofzich bj eene en bj koude inkrimpent- weshalve men
bestaande aan te sluiten.Hettegendeel van ook den w armtegraad m oetopgeven,w aarvoor
zulk eenevrjheidisgewetens-enqelofsdwany, hetsoorteljk gewigtgeldendis.Hetonderzoek
w elke in overeenstemming is m et de begin- naar het soorteljk gewigt geschiedt door
selen der R.Katholieke Kerk, en in strjd middel van verschillende werktuigen, zooals
met die der Protestantsche.HetProtestantis- den areometer, de hydrostatische w eegschaal
mus kent aan geene regéring het regt t0e,er enz.,Geljk hetsoorteljk gewigtt0tdebelangop aan te dringen, dat de ingezetenen des rjkste physische kenmerken der ligchamen
lands bepaalde godsdienstige leerbegrippen als behoort,zoo ishet absolute gewigthet beste
waarheid zullen aannemen. Hetbeginselvan middel Om de hoeveelheid te bepalen, geloofsvrjheid is een magtige hefboom ge- althans van vaste stoffen. Van groot belang
w eest in de geschiedenis der volkeren. De is derhalve eene naauwkeurige vaststelling
Parjschebloedbrt
liloft,deTachtigjarigeoorlog der gewigtseenheid. Zie hieromtrent onder
in 0ns Vaderland, de geheele Dertigjarige M aten en .t
/ez
!t
9 &zl.

OorlOg,dewjkplaats,diedevlugtendeHugenoten na de Opheëng van het Edict van

Gewoonte is eene wjze van doen,die

m en

zich doorherhaling eigen gem aaktheeft.

Nantes btj0ns en elders,en deMoravische D00r gedurige herhaling kan m en zich aan
broeders bj Zinzendor.f vonden,de landver- iets gew ennen. A1z00 wordt de gewoonte,
huizing der Engelsehe Kwakers onder W il- volgenshet bekendespreekw oord,eenetweede
liam .
rez
lz? aldie gebeurtenissen zjn niets natuur.op gewoonte berust Onze vaardigheid

andersdan degevolgen van eenhevigenstrjd naar ligchaam en geest.Zj kan eeneopzetom de gewetensvrjheid. Tallooze martelaren teljke of eene onwillekeurige wezen.In elk
zjn in dien strtjd bezweken,maar de bevol- geval rust zj op eene zekere werktuigeljkking van ons werelddeel heeft niet gerust, heid,waardoor hetwillekeurige in iets Onwilvoordat zj dien onwaardeerbaren schat had lekeurigs veranderd wordt.Tmm ers na eene

verkregrn.
gestadige herhaling van hetzelfde bedrjf kan
G ew lgt noemt men de drukking, welke dit laatste zonder hulp der bewustheid voleen voorw erp doorm iddelder zwaartekracht

bragt worden. De magt der gewoonte is,uit

uitoefentOp een ander voorwerp,datzjn val een zedeljk oogyunt beschouwd, van grûot
verhindert.E1k deeltje van een ligchaam ver- belang. Immers lndien wtj 0ns opzetteljk
oorzaakt zulk eene drukking, want hetge- gewennen aan Orde,spaarzaamheid,vljtenz.,
hoorzaamt aan de zwaartekraeht.De s0m der maken wj Ons de betrachting dier deugden
drukkingen van al die deeltles vormt het gemakkeljk, '
terwjl wj door onwillekeurig

gewigt, - nameljk het absolnte m
t
/6f
zl
ùf, detegenoveryesteldegewoonten aantenemen
hetwelk overeenstemtm etdetastbarehoeveelheid of m et de massa van zulk een ligchaam .
Om het absolute gewigt door middel eener
weegschaal te bepalen,bedientmen zich van
a1seenheden beschouwdegewigtshoeveelheden

0ns zelven dlep rampzalig m aken.

G ew oonterecht (consuetudo,Jusconsuetudinarium) noemt men x odanige regtsbepalingen. die niet door de W ftgevende Magt
van den Staat,maar door de regfsbewustheid

(gewigten),zooalspond,ons,lood enz.Even des volks zjn te voorschjn geroepen.Een
groote deelen van verschillende ligcham en
hebben echter geenszins hetzelfde absolute
gew igt, en zoo komt m en tot de voorstelling

gewoonteregt is alyemeen, w anneer het door
een geheelvolk ,- provineiaal,wanneer het

gelegen is in de betrekking tusschen demassa

wordt erkend. 00k llebben sommige standen

door een bepaald gewest,- en plaatselj;k,
van hetpecsek ofsoortelqk gewigt,hetwelk w anneerhetdoor een dorp 0tstadalsgeldend
van een ligchu m en zjn absoluut gewigt. der maatschappj hun gewoonteregt,btjvoor-
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beeld de kooplieden hunne '
asantiën. Daar 2600 inwoners,die uitmuntende kaas maken.
(le bestanddeelen van hetgewoontexegtweinig Het stadle heefteen slordig voorkomen,maar
verband aanwjzen,kan men zjn oorsprong men geniet er van een terras een prachtig
alleen verklaren uiteene reeksvangeljkvor- uitzigt op het meer van Genève, het Juramige beslissingen bj dezelfdebedrjven,z00- gebergte en de Alpen van Savoye.

datdiebeslissingeneindeljl
talseenegevestigde

Geysbeek (PieterGerardusW itsen),een

regtsleer werden beschouwd.In het Romein- Nederlandsche letterkundige,geboren te Am sche rjk werd ten tjde der Republiek en sterdam den 3ostenDecember1774,kwam reeds
der eerste Keizers het gewoonteregt op ééne vrûeg op een voornaam koopmanskantoor.Zjn
1jn gesteld met het dûor de wet bepaalde ongewone lust t0t studie bew oog hem , om
regtj omdat m en aan den sedert eene reeks den nacht te besteden aalz de booefening der
zwe talen.Jveldra zeide hj het
van Jaren gebleken wilvan hetgeheelevolk outle en niet
niet minder waarde toekende, dan aan een kantoor vaarwel en w erd zjn vaderbehulpbesluitvan de meerderheitlin decomitia.Eerst zaam in den boekhandcl,terwjlhj zich ver-

het despotismus van lateren tjd ontnam aan volgensuitsluitendaandeletterkundewjdde,
het gewoonteregt alle geldigheid,zoodra het en den 13den odober1833 te Amsterdam over-

in strjd bleek tewezen metde bevelen (tes leed.Hj was begaafd met een scherpzinnig
Keizers.Eenedergeljkeveranderingvaninzigt oordeelen bezateeneuitgebreidekennis.V ooral
vinden wj desgeljksbj deQermaanschev0l- heelt hj zich bekend gemaakt als een verkeren. Onze voorvaderen ontleenden het l
'ttgt diensteljk vervaardiger van ptlntdichten,teraan de herkomsten, vaak in spreekwoorden wj1ht
itevensuitmuntendevertalingenleverde.
of versregels bevat, die veelaldoor invloed- llj schreef:mDehedendaagscheOlympus;een
rjke mannen bevestigd werden,en toen er droom (179G)1
' rDe hoo?,eeneboertiglater eene bepaalde w etgeving Optrad,ltonden paradoxe verhandeling (1801)'7- ppanorama
die uitspraken van hetvolksgevoelalltlenOnder der Nederdtlitsche taal (1805),,- mveoauhet schildvanhetgewoonteregtbli
jvenbestaan. deling over hd puntdicht(1810)5'1- pptlntDelatereRjkswetten werden veelaliugevoerd dichten (1809)'')- pNieuwepuntdichten(1813,
onder de voorwaarde,datzj geeneafbreuk 3 Btukjesl'', pEpigrammatische anthologie
zouden doen aan methaar strjdende landreg- of keur van puntdichten uit de beste Nederten ofoudegewoonten.Velebelangrjkeher- landsohe dichters (1821)1',- mBiographisch,

vormingen van het yewoonteregt, zooalsde anthologisch en critise'h woordenboek derNeafschaëng der bepallngen tegen heksen en
toovenaars, de verzachting van het middeleeuwsche strafregt,de vernietiging der tbltertuigen enz., hebben eerst in de voorgaande
eeuw plaats gehad. Yolgens de Romeinsche
regtsleer kan het gewoonteregt eene uitgevaardigde w et niet van hare krachtberooven,
en deze leer heeft in het algemeen de overw inning behaald in Europa,nietzoozeer wegens de gronden?die daarvoorkunllen worden
aangevoerd, als door de neiging der regeerders, om hun gezag als beslissend te doen
beschouw en.Alleen derhalve op zoodanig gebied, hetwelk buiten het bereik bleei'van
den w etgever,zouden nieuwe bepalingen van
gew oonteregt kunnen ontstaa'n,daar de w etgever de burgers niet mag verhinderen om ,

derduitsche dichters (1821- 1827,6 dll
&l'',XGedichten (1825)''? - ofgalel
-j van Nederlandsehe dichters (2 stukkenl'', rNederduitschrjmwoordenboek,waarin debruikbare
rjmwoorden uitde bestedichtersbjeenverzameld zjn (1829,2de druk 1849)''
Algemeen noodwendig w oordenboek der zamenle-

vinl (1831,tot en metGroenlandl'')enz.
Gezang,zie Kerkgezan.
q en Zingen.
Gezant noemt men een openbaar ambtenaar,die door een souvereinen Staatals vertegenwoordiger van zjue belangen met den
noûdigen geloûfsbriefen de vereisehte volm agt
naar eene buitenlandsche M ogendheid afgevaardigd wordt. H et actieve en passieve ge-

zantschapsregt, nameljk hetregt om gezanten naar vreemde Staten te zenden en van

bj gemis van wetteljke bepalingen, zelve daar gezanten te tlntvangell, behoort t0t de
hunne bepalingen te m aken.In goedgeorgani- souvereiniteit.'
1'0t het bevorderen van bjzonseerde Staten wordt intusschen in de behoefte dere aangelegenheden worden dûorgaans c,0m-

aanwetteljkebepalingendoorgaansz0ûspoedig missarissen benoemd. Er zjn versehillende
voorzien,dater voor hetgew oonteregtgeene klassen van gezanten.Die der hoogste klasse
gelegenhrid overbljftOm zichteontwikkelen. vertegenw oordigen in den vreemde hunne
G ew rlcht9zie Geleding.
Souvereinen en hunne Staten,en zj kunnen
Gex,in hetLatjn Gesi'
um,isdehoofdstad derhalve aanspraak maken Op dergeljke eervan een arrondissement in het Fransche de- bewjzen,a1s hunne Souvereinen zouden ontpartementAin,3/4geogr.mjlvandeZwitser- vangen, als zj daar ter plaatse verschenen.
iertoe behooren de legaten en nuntiussen
sche grenzen,Q1/4geogr.mjlten noordwesten Hvan
den Paus,en de am bassadeurs.Een buivan Genève aan den weg naar Besançon,ter

hoogte van 650 Ned.elboven de oppervlakte tengewoon am bassadeur ishoogerin rang dan
der zee en aan den voet van den C01 de la een gewone.Die dertw eede klasse vertegenFaucille (1400 Ned.elhoog) en van den C0- woordigen hunne Staten, maar lliet hunne
lombier de Gex (4600 Ned.elhoog).Zj is Souvereinen,enzjzjnbjdenpersoonvanden
de zetelvan eene regtbank van eersteltaanleg buitenlandschen Souverein geaccrediteerd.H ieren van een kantongeregt,- voortsiser eene t0e behooren de internuntiussen, de gew one
kam er van landbouw , een hospitaalen eene gezanten (
envoyés),veelal buitenyewonegyeellulaire gevangenis,benevenseen aantalvan zanten genoem d, en de gevolmagtlgde m inls-
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ters(ministresplénipotentiaires).T0tde derde die der 6 eigenljke Sociëteits-eilanden (Leeklasse rekent men alle diplomatieke agenten, ward-lslands) ten noordwesten,en die der5
met een lastbrief eener regéring voorzien en George-OfTahiti-eilanden (W indward-lslands)
gpsplitst is. Naar Tahiti Of Otaheite,het
gewoonljk chargêsd'affaires(zaakgelastigden)
geheeten.Het Congrês te Aken riep n0g eene grootste eiland, wordt de geheele groep 00k
nieuwe klasse in hetleven,die van detw eede wel met den naam van Tahi
ti-aircl
t%el bealleen daarin verschilt, datzjminderkostbaar stempeld. Deze eilanden zjn in 1606 door
is. Tot deze behooren de residenten,dem i- Qt
tiros ontdekt, (t11 in 1;22 d0or Rogqereen,
-

nistersenlnillisters.zaakgelastîgdell.Dezeallen, in 1767 door '
V'rall'
ls, en il1 1768 door Bo'
tb/cïzllhïlfdbezocht,maart'erstdoorCooknaauwmet uitzondering van de eellvolldige zaakge- .t
lastigden,zjn bj denSouvereingeaecrediteerd keurig opgenomen en,ter eere van de pRoyal
en kunnen audientie bj hem bekomts
n.T0t Society''te Iuonden,SOciëteits-Ot'Gezelschapshet gezantschap behooren voortshethllisgezin (eigenljlt Genootschaps-) eilandel
'
l geheeten.

e
n hetyevolg van den gt,
zant,hetwelk naar Zj hebben eene Oppervlaktevan40 Enqeogr.
om standlgheden secretarissen,raden,een pre- nl
jlen zjn dooryrootekoraalriffen omrlngd,

dikant, een archivaris, et'11 tollt,commiesen waarachter zich tlltmuntende,m aarnietzeer
enz.bevat.D e werkzaam heid van den gezant toegankeljke havens bevint
len. De bodem is
neemt een aanvang na het inleveren van den er bergachtig,en de Orohena?de hoogste t0p
geloîfsbrif en houdtOp,wanneerhjterugge- Op Tahiti, verheft zieh ter hoogte van 2500

roepen wordt,zjne betrekking nederlegt Of
sterft.Gezanten genieten,behalveeerbewjzen,
vele stoFeljke voorregten a1s belooning vool
hunnemoejeljketaak,Om debelangenhunner

Ned.el,terwjlde aanzienljkste bergen Op
de andere eilanden naauweljks eene hoogte

van 1000 Ned. el bereiken. Het gebergte is
er m et houtgew as digt bezet, en de kust-

Staten in een vreemden Staat en weleens te vlakte,dool'talrjke btlkenbesproeid,metden
praehtigen plantengroeiversierd?dien men van
een zacht klim aat en van een vruchtbaren

middeneenervjandigebevolkingtebehartigen,
terwjlzj volkomen veiligmotltenwezentegen
alle geweld, tegen elke beperking van hun
vrjen wil,tegen elke Onbescheidene inmenging in hunne zaken. Aldie regten zjn 0p-

grond verwachten kan.Debelangrjkstevool*
tbrengselen zjn er vrtlellten van den broodboom ,yams-en arum -wortels,zoete bataten,

gesloten in dat der eœlerritorialiteit,volgens

bananen, kokosnoten, vjgen, suikerriet en
hetwelk de gezant zich zelven en de zjnen een aantal door de Eurnpeanen derwaarts
beschouwen mag a1s waren zj lietin het overgeplante gewassen, zooals Oranjeappels,
vreemde land, maar op den vaderlandschen citroenen,ananassen,katoen,kofli
j,tabak,
bodem.Derhalve ishj 00k nietOnderworpen enz. Tot de inheem sche viervoetige dieren
aan de regtsspraak in dttn vreemden Staat,en behooren er Australisehe honden, zwjnen
al ware het ook,dat hj daarvan misbruik en ratten, alsmede tam vee uit Europa.
m aakte en zich handelillgen veroorloofde,die
de veiligheid van den Staat bedreigden,zelfs
dan n0g z0u men alleen maatregelen van

Voorts heelt men erduiven,hoenders,wilde

bevorderen, m aar hem i1zgeen gevalvtlol'de
regtbanlt roepen.Datzelfde geldtvan hetgeheelegezantschapspersolaeel;doeh degezanten
zorgen, dat de zoodanigtan , die zich aan verkeerdlleden sehuldig ulaken, aanstonds llit
hunne dienst pntslagen worden.O0k wegttns

leem , basalt, zwavel en zout. llet aantal
inw oners is er vooral ç
loor besmetteljke
zit'kten? dof)r Europeanen derw aarts gebragt,

eenden, papegaajen en reigers, benevens
walvisschen, haajen,krabben en oesters aan
voorzorg tegen hem nellen,zjne terugroeping de k11st.lletrjk (
ltlrdelfstofff'
lzleverterjzer,
aanmerkeljk verminderd? en bedraagt thaus
niet veel meer dan 16000.Zj zjn rank van
gestalte en wèlgt
abouwd en geljken in voorschulden kan een gezant nietbemoejeljkt Of komen,levt
?uswjs(?nglàwoontenOpdeMalejers
in hechtenis genomel
z worden. Zjn hôtel is der Vriendschaps- en Schippers-eilanden.Zj
eene veilige wjkplaats, doch gewone misda- stichten ruim e en goed-ingerigte woningpn,
digers worden in Onzen ttjd door de gezanten weten jzer te smeden, en zetten op hunne
uitgeleverd.V oorts verlfkenthetregtvan tlxttùr- werven vrj groote selleepjes op stapel,
ritorialiteit hun doorgaans vrjdom van directe somtt
jds 8 Ot'10 tt'
gl'
ljk. Toen zj heteerst
belastingen, alsmede de bovoegdheid, Om in

dopr Europeanen bezot'
ht werden,stonden zj
hun hôtelgodsdienstoelening te houtlen!vrtj- onder het gezag van erfeljke koningen,wier
d0m van inkwartiering ellz.De gezantIs be- gezag etthter beperkt was dof)r datvan den
last met de rep'tsspraak over zjn gevolgql1j adel.Terstond bj hulzne aanvankt'
ljke Ontkan echteralleen arrestopleggen Ofdenschul- m oeting m et de Ellropeanen en Ook later
dige naar het vaderland lattln brengen.Einde- onderscheidden zj zich door zachtmoedigheid
ljk zjn in vrcdestjd 0()k de couriers der en welw illendheid,.ia? dot)r overgroote toegevendheid; van de wotastheid (1e1.bewûners
gezanten onschendbaar.
G ezegende distel, zie (?nielts.
van vele andere Zuidzee-eilanden zjn z!jver

Gezelschaps- Ot
'Sociëteits-eilanden

noemt men eene eilandt'ngroep in Australië,
die zich tusschtln 16 en 18OZ.B.en tusschen
225 en 2300 0. L. van (lrtaenwicll van het
noordwesten naar het zuidoosten uitstrekt?
uit 11 groote en uiteen aantalkleineeilanden
bestaaten dool'eene straatin 2 afdeelingen-

verwjderd.Van den beginne af tûonden zj
de vootrt'gten der Europpst.he beschaving Op

prjs testellen.Daarom wasTahitideeerste

plaats in den Orooten Oceaan, waar zich
Europeanen vestigden?en reodsin 1797w erd
de eerste Protestalltsehe zending in deZuidzee
derw aarts gezonden door hetEngelschezende-
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linggeiootsehap. De goede uitkomsten van

een dichter der oude Romeinen een gezonden

haren arbeid wekten den najverderR.Katho- geest in een gezond lichaam (mens sana in
lieke geesteljken,en hunne pogingen,om op corpore sano)als den grootsten schat.Behoort
Tahiti vasten voet te verkrjgen, werden echterbjdegrooteverscheidenheidvangaven

oorzaak, dat dit eiland onder de bescherm - eene volmaakte gezondheid - een toestand,

heerschappj van Frankrjk geplaatstwerd.
waarbk alle vermogensdesgeestesgeljkeljk
DeeigenljkeGezelschaps-eilandenzjnRaia- ontwikkeldzjn,waarbj aangeenederlevenstea,Tahaa ot
'otahaa, Huaheine,Borabora of verrilingen ietsontbreekt- t0tdeonmogeBolabola, Tubai en Maurua Of Maupiti.Zj ljkheden, er bestaat evenweleen toestand,

t
ellen op 8 ot'9 D geoyr.mj1ongeveer8000
inwoners. De afgodendlenst werd er in 1815
v
ernietiqd,hoeweltegen denzindel'bewoners.
Reeds ln 1798 kwamen er zendelingen, en

w elke van dien der volkomenheid niet alte

zeer verwjderd is,- een toestand,waarin

het eene vermogen des geestes of deel des
ligchaams w elgrooter ontwikkeling bezitdan
het ander, doch waarin men die geringere

thans hebben eralle eilandershetChristendom
omhelsd.overalheeftmen kerl
ten en scholen ontwikkelinq naauweljl
tsbespeurt.Dezetoegebouwd, en het volk heeft in zeden en ge- stand is dle der betrekkeljke gezondheid,
woonten,inkleedingenlevenswjseeneaanmer- welken vele menschen genieten.Ttlsschen het
keljkeveranderingondergaan.EenBritschcon- topplzntvan relatieve gezondheid en tusschen
sulwoontopRaiatea.DeFranschenhebbenwel ziekte heelt men een groot aantal trappen.
iswaarH uaheinemetgew eldinbezitgenomen, Eene m isvorm ing,die de verrigting van geen
doch de onafhankeljkheid is er nu weder der edele organen belem mert, eene kleine
hersteld. Die eilanden vormen thans 3 ver- wond, eene zweer, het ontbreken zelfs van

schillendestaten,nameljk HuaheineenMaiao
(deCharlesSounders-eilanden),- Raiatea en
Tahaa,- en BoraborametMaupihaa(H0we)
en Manuae.Zj'zjn uitgesloten van de beschermheerschappj, in 1847 door Frankrjk

een zintuig enz.,kunnen tegeljk meteene
betrekkeljke gezondheid bestaan.Eerstdan,
wanneer men zich niet wèl gevoelt, houdt

die gezondheid 0?, - althans wanneer de
mensch in staat lsj om zoodanig gevoel to
aan K oningin P omare opgedrongen,en hunne onderseheiden.Intusschenmagdebetrekkeljke
zeltbtandigheidisdoorFrankrjk en Engeland gezondheid 0ok niet te vaak d0or geringe
erkend.
ziekten verstoord wordenjwanneer wj aan
Gezelschapsrekening (De)iseen deel iem and gezondheid w illen toekennen, want
der proportierekening en geeft de oplossing daaruit bljkt, dat er belemmeringen in de
van het vraagstuk om een gegeven bedrag levensverrigtingenbestaan,welkehj van tjd
naar bepaalde verhoudingen te verdeelen, t0ttjdgevoelt.In de tusschentjden tusschen

bjvoorbeeld behaaldewinsten naarevenredig- 2 ziekte-aanvallen noemen wj hem ziekeljk.
heid deringelegdekapitalen,- eenebelasting- W illen wj iemandgezondnoemen,danmoeten
som naar gelang derinkomsten)enz.

bloedsomloop,zenuw werkzaamheid,voeding ,

Gezigt,zie Gelaat en Ooy.
Gezin , zir Hnisgezin.
Gezindheld beteekent in het algemeen
eene bepaalde rigting Van den wil, bjvoor-

ademhaling,afscheiding enz.in ordezjn en

beeld om iemands belang te bevorderen ot'
om hem te '
benadeelen. De gezindheid vormt
het karakter. Brie uit goede ezindheden
handelt, beantwoordt aan de elschen der

het denkvermogen geenerlei belemmering
ondervinden.Talloûs is het aantalzaken,die

degezondheid kunnen verwoesten9zjkomen
gedeelteljk van buiten, gedeelteljk uit het
ligchaam zelt'
,en zj werken dikwjlslangen
tjdinhetverborgenvoordatdemensch,wiells

gezondheidbedreigdw ordt,erietsvan bem erkt.

zedeleer, - niet hj,die het goede doet uit Daarentegen is de m ensch in het bezitvan

vrees voor strat'. Juist de gezindheid,waar- eene groote m enigte m iddelen,om die schademede de m ensch handelt,bepaalt de waarde ljke aanvallen at'te weren.De beschaving

van zjne daden. - Het woord gezindheid komt hierbj weinig in aanmerking,wantde
liever yezindte - w ordt0ok welgebruikt natuurmenschheeftnietzooveelvjandenzjner
in de beteekenisvan yodsdienstige secfe.
gezondheid te bestrjden a1s de verijnde
Gezondheid noemt men dien toestand staatsburger. Reeds die verûjning zelve is
van een bewerktuigd ligchaam , waarin al veelaleen vjand dergezondheid.Dezewordt
zjne deelen zich in staatbevinden,om v0l- desgeljks benadeeld door overspanning van
kom en aan hunnebestem mingtebeantw oorden.
In dien zin kan men o0k eene plant gezond
noemen.llet hooger bewerktuigdetm aartoch
van het licht der rede verstokene dier heeft
geen besef van gezondheid, maar w e1 van
ziekte. Alleen de mensch a1s het meest
ontw ikkelde w ezen,smaaktin eenaangenaam

den geest en door overdreven genotzuc'ht,alsmede door gebrek en onmatigheid en door

hevige hartstogten.Dikwjlsisook de veranderljkheid van het klimaat,in verbandmet
ollvoorzigtigheid en modezuchtt eene groote

vjandin dergezondheid.De middelen,om de

gezondheid te bewaren, w orden 0ns voorge-

gevoelvan welzjn hetgenotdergezondheid. houden doordegezl
mdheédsleer (hygieine),die
Hj kan, in weerwil van hetnaauw verband in onze dagen meeren m eerop eene verstantusschen ligchaam en geest, in een ziek dige wjze wordttèegepast. Gezondl
teidspolicie

ligchaam , a1s slechts de hersenen nietaange- noemt men eene zoodanige,die waakt tegen
daan zjn, een gezonden geest, en 0ok bj het gebruik van ongezonde w oningen,tegen
krenking der geestverm ogens een gezond hetbevorderen vanschadel
jkeuitwasemingen,
ligchaam behouden,Teregtevenwelbeschouwde tegen het verkoopen van vervalschtevoedlngs-
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middelen enz.,-- in éên woord,tegen alles, Tvaren ofaangenomon naam Van d0n V0rVaar-

wat in hetmaatschappeljk leven nadeelz0u diger.Naar den inhoud kan de ghaseleen
kunnen berokkenen aan de gezûndheid.

G ezondheidsleer,zie Gezondl
teid.
G ezw orenen , zie Jltry.

mlnnelied Ofeen drinklied ot'ook eeneallegorie wezen.Men zotlhaarhetsonnetderOosterlingen kunnen noeulen.Vooral de Perzische

Gfrörer (August Friedrich),een Duitsch dichter A'
JJZ heel'
t beroemde ghasellen gelegeschiedschrjver, geboren den 5den Maart verd,en hj isdaarin in den nieuweren tjd

1803 te Calw in het Schwarzwald?studeerde
te Tiibingen in de godgeleerdheid,vertoefde
te Lausanne en te Genève en begafzich in

vooral nagevolgd (loor Bodenstedti1)de Duitsche taal.
Ghasna, ook Gl
tasni of Ghisl
?i genaamd,

1827 naar Rome,Om zich aldaar tewjden eene stad in Afghanistan (Britsch Indië),ligt
aan de beoetening der Ttaliaansche taal- en

aan den grooten Perzisch-lndischellkaravaan-

letterkunde.Toen hj hetvolgendeJaarinztin weg, 16 geogr.mj1ten zuidzuidwesten van
vaderland terugkeerde, werd hj repetitorte Kaboelen 45 geogr.mj.ltennoordnoordoosten
Ti
ibingen en in 1829 te Stuttgart.Daarhj van Kandahar, en aan den westeljken voet
geene neiging m eergevoeldevoordetheologie, van eene bergketen,welke zitth terhoogtevan
aanvaarddehj erin 1830 metbljdschapeene 2400 Ned. el verheft. Zj telt 10000 v0lb6trekking aan de bibliotheek en wjdde zich gensanderen 3000 - inwonersenw erdin1838
tevensaan dewetenschap en letterktlnde.Hj door de Engelschen Onder lord Keane ingenoschreef:rphilo tlnd diejil
'discll-alexal
zdril
aische men.Voorheen waszj eene sterke stad,maar
Theosophie (1831, 2 d1n)'', - rGeschichte in 1842 zjn hare vestingwerken geslooyt.Er
des Urchristenthl
lms (1838) 3 dlnl'', - en zjn uitgebreide bazars.'
W egensharellgging
rGustav Adolt',König v0n Schwedelz(1835- Op eene hoogvlakte is de winterkoude erzeer
1837, 2 dll
z, 4dc druk 1863)''
. In deze 3 fel en de zom erwarm te Ongem een drukkend.
w erken,die grooten lofen tevensveelafketl- Een uur gaans van dââr bevinden zich de
ring vonden?openbaardehj eenetoenemende bouwvallen van oud-Ghasna, weleer eene
Overhelling t0t de R . Katholieke leer, die der fraaiste steden van Azië. A1s destam vervolgensten sterkste bleek in zjne rAllge- vader van de naar Ghasna genoemde dynastie

meine Kirchengesehichte(1841- 1846,4dln)'. der Gltasnaviden wordtAlp-Fe/lz
l(f 975)geIn het najaar van 1846 wt
lrd hj belloemd noemd.Totzjnenazaten behoorde Mahmo'
ad

t0t hoogleçraar aan de R.Katholieke univer- de Gropïe, die van 997 tz)t 1030 regeerde en
siteit te Freiburg, en was er werkzaam t0t zjne heer
schaplj uitstrekte over een groot
aan del
zloden Julj 1861,toen hj teKarlsbad gedeelte van A zlë.
Ghaz
i
poe
r 0t'Ghazeepore is eene stadder
overleed.Nadathj zieh aan de 1t.Katholieke
Kerk had aangesloten,Onderscheidde hj zich provincie Benares van het Britsch-lndische

door dien vervolgzuchtigen jver,welken be- presidentschap Agra.Zj isdehoofdplaatsvan
keerlingen doorgaansaan den dag leggen.Bj een evenzoo genoemd district?dat op 103 (()
de Oneenigheden van de regering van Baden
met den bisschop en m et de llniversiteit te

geogr.mjlruim 11i millioen inwonerstelt,
en ligt op den linker Oever van de Gauges

Freiburg verdedigde hj metkracht deeischen tnsschen weelderige banianen-groepen enbloeivan den Paus. In 1848 werd hj lid van het Jende rozenttlinen.Alfln heeftergOed-voorziene
Parlelzlent te Frankfbrt en behoorde er t0t
de Groot-Duitsche partj.00k later nam hj

deel aan Kerl
teljke twisten, ulaar verloor
door zjn geweldig doordrjven,ook bj zjne
eigene partj, veel van zjn il
zvloed.Onder
zjne latere geschriften vermelden wj vooral
zjne nGeschichtederOst-lndMTestfrankischen
Karollnger (1858,2 dln)''.Voorts schreefhj:
DUntersuchtlng iiber Alter, Ursprtlng,Zwet!k

der Decretalen dest.
alscllen Tsidorus (1848),.,
ehte desmensohlichen Geschlechts
ru rgeschi
(1855, 2 dlnl'', rpabst Gregor V1T und
s
ein Zeitalter(1859- 1861,7 dlnenregisterl'',
schichte des 18 Jahrht
lnderts (1862rGe
1863,3 dln,uitgegeven door '
Rreiszq'' --en
nZur Geschichte deutscherVolksreehte(1866,
2 d1nhdesgeljks door Weisz in het lichtgegeven),.
Rhadâm es,zie Gadames.
Ghasel, een Arabisch woord, hetwelk

bazars en Ongeveer 40000 inw oners.DerOzen-

olie(attar)van Ghazipoerisberoemd.
Gheber of tqlao'
ur (GJot
1wt)r) is de naam

van eene godsdienstige secte in Perzië, die
derV't-raanbiddevs.De Turkellgebrtliken dat
w oord als een schim pnaam voor alle ongeloo-

vigen (niet-Mohammedanen).
Ghega (Kar1,ridder von)tdirecr
teur-gene-

raalvan denaanleg van spoorweyen in O0s-

tenrjk, werd geboren te Venetie den 13den
Junj 1808, bezoeht de univel-siteitte Padua
en zag zich in 1819 geplaatstbj hetkorgs
ingenieurs voor den aanleg van rjkswegen,ln
welke betrekking hj in deprovinciënBelluno,
Treviso en elderswerkzaam was.O0kvoltooide

hj waterstaatswerken aan den benedenloop

van de Po, w as vervolgens hoofd-iugenieur

bj den aanleg van den Noorderspoorweg,en
voerde de beroem de werken uit voor den
spnorweg overdenSemmering.Nadathjreeds
ménnediat beteekent, is de naam van een in 1836 en 1837 eenewetenschappeljkereis
Perziseh ot'Tm-ksell leerdicht. Het bestaat
uit lliet m inder dan 5 en niet meer dan 17

volbragthad door DuitschlandtBelgië,Frallk-

rjk en Engeland,bezoe,
hthj in 1842 de Vertweeregelige cot
lplettenofbeits(htlizen),welke eenigde Staten van Noord-Anlerika, en na
doorden overeenkomstigenrjmklank vanden zjn terugkeergafhj zjn uitstekend ruebertweeden regel met elkander verbonden zjn. sichtiiberdie HauptvorsehrittedesEisenbahnIn het laatste couplet vindt men steeds den wesens v0n 1848- 1850 (3de druk 1853):'in
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het licht.Hj istevensde uitvindervan een schop Ru-qgiêro T7ùcl#lï.W eldra verhief zich

paarlandmeetkundiqeinstrumenten enontving eenenieuwe zamenzw ering,aan wierhoofdde

in 1848 de benoemlng t0t sectieraad in het aartsbisschop stond. D00r toedoen van dezen
ministérie van Openbare W erken.Vervolgens werd op den lsten Julj 1288 Onverwachtde
werd hj diredeur-generaalvoor den aanleg stormklok geluid en Glterardesea, na hard-

van spoorwegen en hj wjdt aan dezemet nekkigen tegenstand,met2 van zjne zonen,
goed gevolg zjnekrachten.
Gaddo en Ugl
teeione,benevens2 zjnerkleinGherardesca isdenaam vaneengeslacht, zonen,Nino en Nwneio H.'M9'8io,gevangen ge-

dateenemerkwaardiqer01vervuldein dege- nomen.Deaartsbisschop deed henopdentoren
schiedenis van de vrpe Italiaansche Staten in
de middeleeuwen.Hetwasafkomstig tlitT0scane en in het bezit van de graafschappen
Gherardesca, Donavatico en Montescudaio in
de Marrel men tusschen Pisa en Piombino.In

vanGualandi,laterTorredifame(Hongertoren)
genaam d,opsluiten en wierp den sleutelin de

Arno, om die Onpelukkigen van honger te
doen omkomen.D 1t uiteindevan Glterardesea

en zjne bloedverwanten isdoorDantein de

XDivina commedia''roerend beschreven. O0k
andere dichters en kunstenaars hebben aan die
gebeurtenis stofOntleend voor hunne werken.
fntusschen kwamen de overige zonen en kleinen Guelfen schaarden zjzichbjeerstgenoem- zonen w eldra w eder t0t aanzien en magt.
den.Twee leden van ditgeslacht- Glterardo Reeds in 1329 bevond zich een Rilri DonaGlercgtfedcl en Galrano.lbz3tzrtzfïcpGlterardesea 'tltzficp Glterardesea aan het hoofd van het bevergezelden Conrad,
qn von A'
tIA:AC.
:/tïMJ:Z?
. stuur te Pisa.Een onechte zoon van laatstgeOp zjn togtnaarNapelsen stierven methem noemde was Manfredo G/lert
zrAdcl,die als
op het schavot. om die reden hadden de Pisaansch veldheer Cagliarimet eene kleine

het begin der 13de eeuw kozen dezeqraven
de zjde van de magtige republiek Plsa en
onderstetlnden het volk tegen de aristocratie.
In den grooten strjd tusschen deGhibelljnen

Glterardesca's reeds Omstreeks hetjaar 1237 krjysmagttegen AvbnsnsIV ranAragonverde partj der Guelfen behoorden,en geheel 28sten Februarj 1324 dezegepraalbj LucoPisawasdientengevolgein2 partjenverdeeld. Cisterna Ontwrong.EerstnadatManfredobj
Eindeljk besloot het hoofd van ditheersch- een uitval gesneuveld was, gelukte het den
zuchtig geslacht, Uyolino G/zercrAdctz, zich vjand,zich van Cagliarimeestertemaken.m eester te m aken van het onbeperkt gezag Boni
fazio Glterardesca wasCapitano van Pika
in zjne geboortestad Pisa.Hiertoe verbond in den tjd (1329),toen dezestadhetjukvan
sfrcctwdi en van
hj zich met de Guelfbn en schonk aan hun den beroemden Castruccio Ctzq
aanvoerder, Gioranni Tz
syct
-ïï, zjne dochter Keizer Lodewj;k de .
peï
#r afwierp.Hj was
twist gekregen met de Viscontits,welke t0t dedlgde en dezen door zjne dapperheid den

t0tgemalin.ijn voornemen werdechterdoor een sehrander en regtschapen man, slooteen
de inw oners van Pisa ontdekt,endezezonden
hem en Viseonti in ballingschap. Glterardesea

nam nu zjne toevlugt t0t de inwonersvan
Florence en Lucca,en dwong door herhaalde
overwinningen in 1276 zjne landgenooten,om
hem terug te roepen.Zt
jnevoormaligeeerzucht
was evenw el nog niet verdwenen. Toen de
inwoners van Pisa in 1282 oorlog voerden

met die van Genua, veroorzaakte hj door
eeneopzetteljkevlugtbj heteiland Malorca
(6 Augustus 1284) de nederlaag der geheele
vloottbj wiervel
mietiging 11000mannen in
gevangenschap geraakten.Bj deze tjding verhieven zich al de vjanden van Pisa, om
dezen hootdzetel der Ghibelljnen een beslis-

voordeeligen vrede met de Guelfen,de aloude

vjanden van Pisa.en vernietigdeeenezamenspanning van den adeltegen devrjheid der
burgers. Hj overleed in 1340 aan de pest;
maar de dankbare ingezetenen der stad bengemden zjn elt
larigen zoon Raineriot0tzjn
opvolger.Deze ec,hter overleed reeds in 1348,

desgeljks aan de pest, waarna het geslacht

Gherardesca zich naar zjnebezittinjen in de
scheidde zich I'
ilàpoG&rtvt
/.
scl,geborente
Maremm en begat'. - In lateren tpd Onder-

Pistoja in 1730 en overleden tePisa in 1808,
als componist en pianospeler.
G hetto (De) noemt men in sommige Italiaansche en Oostenrjksche steden hetJodensenden slag toe te brengen. De Staatwierp Ip
lntzr/ïdr ofde wjk, waar de Israëlieten mo'
zich in de armen van den trouw eloozen Ghe- gen wonen.De bevolking behoorterdoorgaans
rcrt
/eyct
z,die de vjanden door de Overgave uitsluitend t0tAbraham'snakom elingschap,en
van onderscheidene sterkten en kasteelen te gewoonljk wordt de ghetto desavondsmet
vredestelde en nu onder hunnebeschermingin eene poort of een hek gesloten. Dergeljke

Pisaheerschappjvoerde.A1zjnetegenstanders
zondhjin ballingschap,en om degevangenen
in Genua tedoen bljven?sloothj metdezen
Staat geen vrede. W eldra ontstond in Pisa
onder aanvoering van zjn neefNinode Gallsra, gesteund door Guelfen en Ghibelljnen,
een krachtig verzet tegen zjn gezag,maar
na eene w orsteling welke 3 Jaren dutlrde,
wisthj zieh meesterte maken van zjne belagers.Nu kendezjnedwingelandj geenegrenzen:hj mishandeldehetvolk,bedreigdevrienden en vjanden metden dood en vermoordde

middeleeuwsche barbaarsehheden verdwjnen
echter raeer en nleer.
Gheyn (De) is de naam van eenige Nederlandschekunstenaars.Vandozenoemenwj:
Jacob Jlldz. de Gheyn,geboren te Utrecht

omstreeks het jaar 1532. llj vestigde zich

teAntwergen en overleed aldaarin 1582.Hj
was een ultstekend glasschilder,en heeft o0k
stukken in olieverw vervaardigd.
Jacob de Glteyn de O'
?z#:,een zoon van den

voorgaande. Hj werd geboren in 1565,ont-

ving te Haarlem 1es in de graveerkunst van
as, woonde ook te Am onderanderen 00k den neefvan den aartsbis- den beroem den Goltzi'
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sterdam en was er in 1594 lid van eene re- boden? bleven in Italië n0g bestaalz,toen zj
dbrjkerskamer, en overleed te Haarlem in in Duitschland reeds lang w aren vergeten.
1615.Van zjne platen kennen wj:mDebele- Het symbool ot' Ollderscheidingsteoken der

gering van Geertruidenberg (1593)''

De Ghibelljnen waseenewitte1'oosOt'eene100t1()

slag van Turnhout''? e1 rDe zeilwagen leiie, dat der Gtlelfen eeu adelaar, die eelz
van plins Maurits,(1oor Simon Stevin uitge- blaauwen draak metde klaauwen vaneonrijt.

vonden''. Vool-ts schreef hj: rArataea sive

Ghiberti (L0r(
)nz0)?een beroemd brons-

signa coelestia, in quibus astronomicae spe- gieter en beeldhouwer der 15de eeuw ?geboculationes veterum ad archetypa vettlstissima ren te Florence in 1378)olltving reeds vrot)g
Arataeorum codicis XLIV aeneis formis ex- van zjn stiel
kader Bartoluelt
io onderwjs in
pressae ob oculos ponuntur (1620)'' flok iIz het teekenen, modelléren en gietellvallmehet Fransch vertaald, - en rAvapenhande- taal,terwjlhj waarsehjultjk laterzichmeer
lingen van rocrs, musketten ende spiessen, volmaakte in de teekellltunstonder deleiding
achtervolgellde van syn exellentie M aurits, van Rtarnina.Tegen heteinde der 14deeeuw

prince van Oranle enz.(1707),''in het 1100g- verliethj Florence wegensdepest,enterwjl
duitsch en Fransch overgebragt.
hj te Rimini werkzaam was aan de vplJocobde Gheyn de Jonge,een zoon van den tootjing eener fresco-sclilderj van prins Palîvoorgaande. Hj werd gebol.
en te llaarlem in dol
fo.
A.
fc//cy/tz,riep Florenceallebeeldgieters
1610 en oefende zich vljtig in de graveer- op t0teen wedstrjt
l ter zake van hetleveren
kunst. Zelfs toetze 11i
j eenigen tjd in Ttalië. valzeen m odélt0ttweebronzen deurenvanhet
Van zjne gravures vermelden wj:pDaden baptisterillm van San Giovanni.De modêllen
van Karel V (8 bladenl''1 rlprans T in vanBrnhellesel
ti,Donatelli,JacopodellaQ.
,
?
fd,
rc/
,
'
t
z
den slagbjPavia(naar Tempestal''
:- plfarel en Gltiberi'lwerdendoorbevoegderegtersalsd(t
V te paard met zjn generaals na den slag bestenerkend,envrjwilligverklaardendeeerst-

ol'
)e H. genoemden? dat het werk van Gltiberté dtl11
Petrus en Paulus'', - rMasques en fantasti- voorrang verdiende. Nu werkte hj 21 jaar
sche koppen'' - en rLa0co0n''.
a'
an hetvoltoojen dereerstedeur,terwjllljj
W illem de Gheyn,vermoedeljk een bloed. daarna zich bezig hield metde vervaardiging
verwant der voorgaanden.Hj werd geboren van de tweede,die hem nagenoegevenzoovtl(al
in den aanvang der 17de ceuw en was gerui- tjd kostte. M ichele Anyelo zegt van deze
bj Miihlberg (naar Tempestaq'',

men tjd werkzaam teParjs.Vanzjnegravuresnoemenwj:rEenbezoek derH.Maagd
(naar Gltido .
& pï)'',- rDe Xaagdmethet
kind Jezus (naarJacobde G1e.
yzl)'',- pluodewjik XIV , als kind van 12 Jaren,terjagt
rjdende''1 - mDe hertog Bernhard van W ei-

deuren,datzj waardig zjn,den ingang van
hetParadjsteversieren.Tevenswas Gl
tiberl'
i

bezig aan het bewerken van een beeld van
Johannes de Doo
per vool
-de kerk Or San
M ichele, 2 basrelléfsvoordcn dom te Siéna,
valz de stayldbeelden van Afatthaelts en Rtemar tepaard''! en ,,De LenteendeZpmer''7 pl
tan'
lts, desgeljks vof
)r (1e kerk Or San
,,
Aliehele, en vall eene bronzen reliquieënkast
door vrouweljke f
lguren voorgesttlld.
Ghibellijnen was in de nliddeleeuwen 4-001-de kerk van Sta Maria del Fiore.Al

departjnaam van deaanhangersdesKeizers, die kunstgewrochten zjn nogvoorhanden en
terwjlde G'
l
tel
fen,ofRrel
fen zitt
h aan dezjde gtlvell eene aanschouweljke voorstelling van
schaarden van den Paus.Men meenttdatdie

de Ontw ikkeling val'
ldicn meester.M en ziet,

namen afkomstig zjn van twee Duitsche hoe hj,geboeid (!90r(lestudiederantieken,
broeders, die te Pistoja woonden en Gqel
.
f zit'l1 meer en meer losmaakte van den Geren Gibel heettcn, terwjl de eerste een ver- maansclten stjl, Om tten nieuwen stjl te
dediger van den Paus en de tweede van den sttheppell.Zuiverlleid van teekelling,bevalligK eizer was.Anderen meenen,tlatzjhunO0r- heid der figuren en een gepast aanbrengen
sprong hebben ontvangen van het krjgsge- der sieradell verheffen hem tot een van de
schreeuw dersoldatenvanK oningKoenraadlllà eerste kunstenaars der 15de eeuw. O0k op
Hie Gitlblingen'', en va,
n de lieden van het gebiëd derglassellildel-kunstheet
!
thj veel
hertog '
Wel
f van Bejercn:.
,1lit)Avelf''in den voortreffeljks gt,levtard, inzonderheid in de
slag bj Avtl
insberg (1140).Inlmers Gieblingen kerkttn Or San Alichele en Santa Maria del
ofMLaiblingen wasde nnam vanefun bllrgtder Fiore. Daartlnboven bestaatvan l1ellleen geHohenstaufen aan de K0(.h()r,en in Duitsch- sttllritt Over beeldhouwkunst, waaruit C'icoland droegen werl
teljk dè Hohenstautbn en .e/tz'z'/z cen fragmtlntheeïtm edegedeeld.Ghiberti

llunne aanhangers in Ouden tjd den naam

overleed in 1455.Van genoelnde detlren zjn

van 'W aiblingen. D oûr de K eizers Ib'ederik in 1798 etsen uitgegoven dool-I'
eodor IlvanoI en 11 werd vcrmoedt
ltlJJj./.
lltjk die naam naar Italië Overgebragt en in Gltibellt
jvten llerscha- Ghijsen (llendrilk),goud- en zilversmid
pen. De bloedige wprsteling tllssqhtll't die 2 (an 'voorzangt'l-in(leAlllstolkerktp#
imsterdam ,
.
partjen,welke vooralin Opper-ltaliëllevig vervaardigde uit 17 l'salluberi
jmingell eene
w oedde, en de burgers van nagenoeg alle nieuwe,welke hi
j uitgafouderdeu titelvan:
steden in spanning en verbittering hit.ld, lloonigra'at der Psallïlditthtt?rs ofte Davids
duurde niet alleen voort tjdens dt
? regéring Psalluen lllt)ttt't,
l,fltlel-i#lfltàangen,opspngmaate
van het huis Ilbltenslazfe:t,maargedtlrende gesteltenz.(1686?IlieuAve drul
k 1708)'7
.Dezt,
llet geheele tjdperk dpr nliddtalceuMren, 0l1 btx
ri
jlning,aan LkicolaatlTJ'
'
'
J/t
$
'
cz?
,,burgelntlt
lstcr
u ollgttdragen,svasnaetdievan
(
1e partjnamen, schoolz in 1334 door 1)a11S van Am sterdal'
lenedictus XII op strafvan ballillgsehap vcr- I-oef (,11van ltet genllotschap ploaus D eo''de
YII.
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grondslag onzer tegenwoordig gebruikeljke
berjming van 1772. Zelfs heeft men hierin
een tiental Psalmen,door Ghl
jsen vertaald,
woordeljk overgenomen.
slaGhi
chtka
uitis de naam van een voxsteljk ge-

kan de aangelegenheden des landsvan Julj
1856 t0t aan deverkiezing van Cusa (Januarj 1859).Hj overleed in Januarj 1862zonder manneljke nakomelingen na telaten.-

Een derde broeder,prins Mieltaël GMkc,geAlbanië! dat aan Moldavië en boren den 28sten Augustus 1792,wasgerui-

W alachjeonderscheldene hospodarsenminis- men tjd alsministerin W alachjewerkzaam.
ters geschonken heeft. De stamheer Georg Hj had 3 zonen (M atthias,Geor.
qen W ladiGkika was afkomstig uit Köpriliin Albanië -ïr) en even z00 vele dochters. Eene van
enwerddoor zjnlandgenoot,denberoemden deze, Helene genaamd en de gemalin van
grootvisier M ehemed .
A'
@ HD in 1658 op den prins Kolzow-gYassalsky, heeft zich onder
van TurkjeafhankeljkentroonvanMoldavië den pseudonym van gravin Dora d'Tdfrzldoor
geplaatst, welken hj later met dien van hare reestige werken beroemd gemaakt.W alachje verwisselde (1660).Eenjaarlater Een vlerdebroeder,prins Constantj;n GMkc,
werd htiafgezet.- Op hem volgde alshos- geboren den 15den December1798,isdevader
podar van W alachje zjn zoon GreyorinsI, van prins Michaël Ghika.PrinsJoltan GMkc,
die van 1661 t0t 1665 en van 1672 t0t 1673 een neef dezer vier broeders en qeboren te
regeerde!terwjlhtjzich zeer verdiensteljk Bûekarest in 1817, was een heftlg tegenmaakte Jegens het uitgemergelde land.Toen stander van Bibeseo.Na de omwenteling van
hj in 1665 te Weenen vertoefde,belastmet 1848 werd hj uit Walachje verbannen;hj
eene staatkundige zending, werd hj door begaf zich naarTurkje,werd erstadhouder
Keizer Leopold I opgenomen onderde vorsten enin 1856 prinsvan Samos,doch keerdebj
van het Duitsche rjk.- Zjn eenige zoon de benoeming van Cua naarzjn vaderland
M atthias was de vader van Aleœander I en terug,waar l1j na dien tjd hooge waardigGre
yori'
ssff,destichtersvan 2ljnen.Laatst- heden bekleedde.Hj isonderden naam van
renoemde wasvan 1733 t0t1752bjafwisse- G. Cltainoi als schrjver opgetreden.- In
llng hospodar in Moldavië en in W alachje, dezelfde nationale rigting bewoog zich in
geljk later zjne zonen Matthias en Karel. Moldavië prins Aleœander Gre.çeïl.: Ghika,
Dezelaatstehadvan 1766tot1768 zjnzoon geboren in 1807, de zoon van Aleœander
A leœander t0topvolger.
GMkl. In 1843 was hj onder het bewind
Prins Gregorius GAQJ 1I1, een z00n van van Moltaël Sflrzc minister van Financiën,
bovenvermelden Aleœander 1 (den broedervan maar hj legde weldra die betrekking neder,
Gregoriws ;T), regeerde in svalachje van omdat Stnrza t0tde zjdevanRusland over1768 t0t 1769 en van 1774 t0t1777.Hj be- helde.Den 16den Julj 1849werdhj t0thoshoort t0t de meest-beroemde leden vanzjn ?
dodarvan Moldavië benoemd; hj deed den
geslacht,en hoewelhti d00rallerleikneve- sten October 1853 afstand Van zjn ambt,
larjen veelgeld btjeenschraapte,wordtzelfs toen het land door de Russen werd ingenonu n0g zjn naam doorhetvolk metachting men,maarzagzichin zjnewaardigheidhergenoemd.M en bragt hem in 1777 ter dood, steld bj de komst der Oosterjkers den 9den
omdathj zich verzette tegen den afstand der Novem ber 1854.Na hetsluiten van denVrede
Boekowina aan Oostenrjk.- GregoriwsfF, van Parjs(30 Maart1856)nam hj zjn onteen zoon van Demetrins en een kleinzoon van slag.Nu ginghj naarFrankrjk en vestigde
A leœandev f, was in 1822 t0t 1828 hospodar zich op hetkasteelMêe bj Melun,waarhj
van W alachje! bevorderde er metjver den den 26sten Augustus 1857 door een pistoollandbouw en llet bj zjn sterven (1834)vjf schot een eindemaakteaan zjn leven.Zjne
zonen aehter.Vandezevindtmen Constantl
jn 3zonen Constanti;n,Joltan en Aleœander waGF
zïkc,reboren in 1804,enDemetriusG#QJ, ren in Moldavië achtergebleven. Zie voorts
geboren m 1816,meerm alen in de geschiede- onderM oldaviëen W alacH e.
nis van W alachje vermeld,- en Gregoriu , GhirlandMo (Domenico),eendergrootste
kwam in 1858 om het leven door hetomval- kunstenaarsvan zjntjdjgeboren teFlorence
len van zjnwagen in deChampsElyséeste iyl 1451, w as de zoon van den goudsmid
Parjs.- PrinsAleœander GAQJ X ,geboren Ccradi,diewegenszjnebedrevenheidinhet
den lsten Mei1795,een broeder van Greyo- vervaardigen van kransen (guirlandes),welke
riM.
:f'
l'
r,regeerde in W alachjevan 1834 t0t t0t hoofdtooisel der Florentjnsche vrouwen
1842enmaaktezich zeerverdiensteljkjegens dienden,den bjnaam verworven hatlvan 11
zi
l
-n vaderland. Intusschen z0u hj daarvan GAlltzzl#g.7b.00k Domenieowasaanvankeljk
betere uitkomsten gezien hebben, indien de bestemd voorhetvak zjnsvaders,maarbedoor Rusland Ondersteunde tegenstand der paalde zich weldra onder de leiding van BalBojaren bem geene onoverkomeljke hinder- #p1*?e/Jïbjdeschilt
lerkunst.Aan zjneschool
qalen had in den weg gelegd.Daarzjne na- teFlorencezjn verscheideneberoemde schiltlonale politiek de behoeften des lands in het ders,ook M iehelex<zwelp,hunneopleidingvero0g hield zonderOp de belangen van Rusland schuldigd.lIjOverleedin 1595.T0tzjnebeste
te letten,zorgde de Czaar,dathj in 1842 stukken behooren de tèesco'sin de kerk en in
van zjn ambt beroofd en door George Wïl-co het refectorium van hetkloosterOgnisantien
als hospodar vervangen werd.Hj begat
'zich in de kapelSassetiin deDrievuldigheidskerk,
toen naar W eenen, alwaar hj tot in 1853 alsm ede in het koor van Sta Maria Novella
zjn verbljf hield. Daarna keerde hj naar te Florence.Zjne rigting is realistisch,maar
W alachje terug en bestuurde er als kaima- niet ontbloot van bevalligheid en waardig-
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heid.Tooneelen uit de gewjde geschiedenis
stohberde hj gaarnemetgroepen zjneraanzienljkste stadgenooten, die in de fraaje
kleedj van hunnedagen de r0lvan toeschouwersvervullen.Minderschoon dan diefresco's
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hem t0teersten vicegespanvan zjn comitaat,
en in 1847 werd hj protonotarisaan deK0ninkljke tafelen n0g in dezelfde maand van

de Septemviraaltafel het hoogste qeregtshof
des lands. In die betrekking had hp in 1847

zijn depaneelen van zjnehand,hoewelook en 1848 zitting in den Rjksdag.Na devordaaronder voortreffeljke stukken gevonden ming van het eerste Hongaarsche ministêrie
worden,zooals de pAanbiddingderKoningen'' werd hj door den toenmaligen ministervan
in de kerk Degli Tnnocentite Florence,be- JustitieDéqkbenoemdt0tenderstaatssecretaris,
nevens eenige schilderjen in de Académie en desgeljks doorhetcomitaatKomorn wealdaar, in hetMuspum te Berljn,en elders. der afgevaardigd naar den Rjksdag.Toen
Zjne broeders Davide en Benedetto konden Déak in September aftrad,belastte hj zich
hem op verre na niet evenaren.Zjn zoon m et het bestuur van het departement van
Ridolfowerd latereen leerling van I'
ra.#t
v- Justitie t0tin December,waarna hjalzjne
tolomméo en een vriend van Ralaël.Van Ri- betrekkingen nederlegde en een am bteloos
dolfo vindtmen te Florence een paaruitmun- leven leidde. Toen in 1861 het staatkundig
tende stukken, tafereelen uit het leven van leven in Hongarje weder begon te ontwaden heiligen Zenobins voorstellende.
ken, werd hj door het kiesdistrict Komorn
Ghisi is de naam eener familie van kun- t0t afgevaardigde benoemd,en zjneambtgestenaars, die als graveurs t0t de volgelingen nooten droegen hena de betrekking van voorvan M are A ntonio behooren en den bjnaam zitter op, welke hj metveeltactwaarnam.
X tzlfvtzlp dragen.Destamheer,GioranniWcf- Intusschel
'
l was l1jerdeleidereenerpartj,
tista GFICW ,geboren in 1515,waseen leerling die veelmeer dan deDéakpartj eenevjanvan Gviltlio Apvd,(-t? en M arc Antonio, doch deljke houding aannam tegenover hetregéonderscheidde zich vervolgensvoorala1sbouw- rendstamhuis.DaarDlakenzjneaanhangers
kundige en alsschrjver.Hj deed te Xantua in een adrésde regten van Hongarjewilden
de kerk derheilige Barbara methetklooster, aanwjzen, en Gl
tyezy die bj besluit wilde
benevensandereopenbaregebouwenverrjzen. vaststellen,Ontvingen zj methunnevrienden
HjwasnaRomanoeendervruchtbaarstekun- denamen van adréspartl
jen beslqit
partq.Het
stenaarsvanM antua.Zjneplatenonderscheiden eerste adrès van De'
ak werd meteene meerzich vooral door correctheid van teekening. derheid van slechts w einige stemm en aangeHet laatste Jaartal, dat men er op aantrett, nom en, KRaar door den K oning onvoorwaaris 1540, maar de tjd van zjn overljden is deljk van de hand gewezen. Zjn tweede
onbekend.
G-ioryio Glitsi, een uitstekend adrés,hetwelk nietminderkrachtig aandrong
graveur,werd geboren in 1520 en genoot0n- op eene handhaving van de regten deslands,
derwjs van dezelt
ieleermeesters.VoortreFe- w erd m et algemeene stemmen vastgesteld.

ljk zjn de doorhem gegraveerdeplatennaar
schilderstukken van Rafaè'
lenMioheleAngelo.
In 1578 was hj nog werkzaam. Adamo
GAC.
Ci,vermoedeljk een broedervan denvoor-

Toen in het najaar van 1865 na den val
van Skltmerling het ministérie Beleredi-M ai-

IJJA een vergeljk met llongarje poogde te

treffen? werd Gltyezy door de stad Komorn

gaande,bloeide tusschen 1566 en 1570,maar naar den Rjksdag afgevaardigd en hiert0t
k0n Giorgio niet evenaren. - Diana G#ï.sï) 1id der commissiegekozen,welke debjzoneene dochter van eerstgenoemde, werd in derheden dezer Overeenkomst zotl ontwerpen.

1536 geboren en was aanvankeljk welligt Van de beide stukken, in het voorjaar van

eene leerlingy van Giorgio, terwjl zj na 1866 door die com missie ingeleverd,w erd dat
1585werkteln demaniervanAyostoCt
vmcci. van Déak en zjne aanhangers aangenomen.
Die manier is hard en krachtlg, doch hare

Toen na den 00rl0g van 1866 de Rjksdag
teekening is gebrekkig.Zj wasgehuwd met in den herfst weder vergaderde, kwam die

den botlwkundige Franceseo de '
rrol/erz'tz,en zaak nogmaals ter tafel, en Ghyczy verzette
hare prenten,die metden naam IloratiltsPa- zich met kracht tegen eene oplossing der

cWcF
z.
sgeteekend zjn,houdtmen voorgoede meejeljkheden, zooals die door Dlak was
afdrukken.

voorgesteld. Toen deze niettem in w erd goed-

ders der Hongaarsche opposltie,geboren den

September 1867 tûtde deputatie,belastmet

G hyczy (K010man von): een van de lei- gekeurd, behoorde Ghyczy in Augustus en

zden Februarj 1808 te Komorn, waar zjn de regeling der geldeljke aanqelegenheden
vader de betrekking w aarnam van vicegespan tusschen Oostenrjk en Hongarpe. In 1869
van hetcpmitaatKomorn,studeerdete Pesth werd hj,wederdoorKomorn naardenRjksin de regten en vestigde zich aldaar in 1828 dag afgevaardigd. Hier was hj onvermoeid
alsadvocaat.Een paarjaar later zag hj zich werkzaam ,en hj toonde?dathj eralzjne
benoemd tot heerl/kheids-advocaat op een medestanders in btlkwaamheid overtrof,hoegroot buitengoed der Koninkljke fàmilie, welhj erde rolvan hootklleiderzjnerpartj
Riczkeve genaamd,maar hj legde in 1831 Overliet aan zjlzambtrenoot Tisza.Dezeis
die betrekking neder,Om zich op nieuw aan echter sedert 1871 mlnister van Openbare
de studie te wjden.In 1833 werd hj t0t W erkf?n, en Gltyezy stldel'tw einige maanden
eersten vicenotaris in het com itaat Komorn, (1874) minister van Finanoiën in hetTransin 1839 t0t oppernotaris van hetcomitaaten leithaansch Kabinet.
in 1843 t0tafgevaal-digden naarden Rjksdag
Gianibelli (Federigo) of Giambelli, 0en
benoemd. Gedurende de zitting koos men

uitstekend ingenietlr, geboren te Mantllt
l,
35*
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mu kte zich vooral beroemd 400r de verde- Jlliching. Terstond bezorgde men Canlbelll
diging van Antwerpen tegen hertog Aleœander een aantal kleine vM rtuigen, die, voortge'tan Parma. Nadat hj eerst in Italiëwerk- stuwd naar de brug,deze verder vernielden.
zaam was geweest, bood hj .
Fili
z:11 zjne De wind belette echter het uitloopen der
diensten aan; doch men paaide hem met Zeelandsche vloot,zoodat deH ertog wederom
wr
veelbe
,l
wa
ar
hjhj
zicve
hrwjderde zich met gelegenheid had om de brug te herstellen.
jdel
ofte
nn,aen
te Antwerpen ves- Hierna wapende Giamibellitwee groote vaartigde en hier a1s natuur-en w erktuigkundige tuigen met haken en spiesen, om de brug
de algemeene achting genoot. Nu vervoegde nogmaals af te breken; doch daar niemand
hj zich bjEloabetl
n,koninginvan Engeland, zich met het besturen dier schepen wilde
die onderzoek deed naar zjne talenten en belasten, deed één der werklieden van den
hem vervolgens m et een Jaargeld begiftigde. ingenieux het voorstel, om dool.middelvan
Toen in 1584 Antwerpen van de Spaansche onder w ater gespannen zeilen daaraan eene
zjde met eene belegering bedreigd werd, bepaalde rigting te geven.Ditgelukte,en de
o
ntviny hj van deKoningin den last,om de brug werd weder verwoest, zonder evenwel
verdedlgers der stad met raad en daad te aan de Antwerpenaren eenig voordeelte be-

ondersteunen. Zjn verstandig plan, om de zorgen, omdat zj niet in overleg met de
stad behoorljk van levensmiddelen te voor- inwoners van Zeelan; gehandeld hadden.
zien, leed echter schipbreuk op den koop- VoortsbragtGianibellieengrootmjnschipin
mansgeeBt der ingezetenen. Toen voorts de gereedheid,hetwelk hj van 4000 centenM rs
Hertog in het voorlaar van 1855 bj Cal100 buskruid voorzag;doch hetwerd nietgebruikt,

eene brllg wildr leggen over de Schelde, omdat de Antwerpenaars liever hun geluk

peinsde Gianibell% op middelen, om datreu- wilden beproeven met eene groote kanonneerzenwerk te vernietigen.M etveelm oeite ver- boot, welke echter ondoelmatig bleek te
kreeg hj van den magistraat20 schepen van wezen. Nu vatte men het voornemen op,
70 t0t80 t0n,benevens eenigekleinere vaar- om aldaar een djk of dam door te steken

tuigen.ln deeersten plaatste hj ontplofbare en hierdoorde Spanjaarden t0tden aftogtte
mjnen,welkehjvoorheto0gvan denvjand noodzaken. Gianibelli ondersteunde die onderwist te verbergen. en de andere werden als
branders uitgerust. Toen men in den nacht
van den 4den op den 5den Aprilde schepen
had laten afzakken,bereikte ten gevolge van
den stroom slechts één Mer grootere schepen
de nabjheid der begonnen brug,om hier te
ontploFen. De werking was vreeseljk. De

neming doûr4 branders uitte rustenywaarin

hj mannen verborg en diehj den 16der Mei
1585 naar den djk liet afzakken.De SpanJaarden,de brandexs voor mjnschepen holdende,namen jlings de vlugt, wM rna de

daarin aanwezige soldaten zich va'n den dam
meestermaakten.Te midden van een hevigen
rd de djk op 13 plaatsen doorgenabjzjnde krjqslieden stortten teraarde,en Btrjd Yve
toen zj t0tbezlnning kwamen:zagen zj de stoken;doch de Antwerpenaarsbezaten geene
rivier bjkanst0top harebeddlnggespleten, eensgezindheid en volharding genoeg, om

terwjl de vestingwerken op den oever onder van datbelanglk voordeelgebruik temaken.
water stonden. Het gedeelte der brug, dat Toen den 17den Augustus deonderhandelingen
zich bj den linkeroever bevond, was in de met den H ertog om trent de overgave der
lueht gevlogen en de rondvliegende brokken, stad een aanvang namen, verwjderde zich
vermengd m et de lading Van het schip, Go nibelli van het tooneel zjner vernuftige
hadden eene ontzettende verw oesting aange- iûaar vruchtelooze w erkzu mheid en begaf
rigt. Behalve de gewonden,waren 800 men- zich naar Engeland. Hier versterkte hj de
schen om het leven gekom en, waaronder kust bj Greenwich en elderstegen een m ogezich uitstekende bevelhebbers bevonden, en ljken aanvalder Spaansche vloot.Zoodra de
00k waren vele Spaansche schepen vernield. Armada in het Kanaalverscheen,rusttehj
Toen de inw oners van Antw erpen den knal

8 branders uit,die admiraal Howard in den

hoorden, zonden zj eenige vaartuigen af, nacht van den 7den op den 8sten Augustus
om zich van den aqoop te vergewissen.Men onderaanvoering van Yonn.q en Prowse tegen
had nameljk besloten,om na hetvernielen de Spanjaarden uitzond.Toen dezelaatsten
der brug de Antwerpsche vlootmet de Zee- de vlammende branderszagen naderen,riepen

landsche te vereenigen en een gezamenljken zj uit: rAntwerpensch vuur!'' en zochten

aanvalte wagen op de Spaansche versterkin- zich door de vlugtte redden,wurdooreene
gen. De uitgezondenen hadden echtm' geen geweldkge verwarring ontstond, die nog vexmoed genoeg om een voldoend onderzoek in meexderd werd door den stoxm.DatwaBhet
te Btellen en keerden terug met de tjding, begin van de vernietiging der ponoverwinnedat de brug ongedeerd was gebleven.Eerst ljke vl00t'.De verdere werkzaamheden en
na twee dagen kwam de waarheid hun ter lotgevallen van Gianébellizjn 0nsonbekend;
ooren, maar de Hertog verkreeg hierdoor alleen vinden wj n0g venneld, dat hj te

tjd, om zjn legerwederin ordete brengen Londenpverleed.

Giaw ar is de naam van een koningrtlk
De volkswoedebedreigdeaanvankelt
jk zoowel op de zuid-oostkust van het eiland Bali. De
Gianibelli als den burgemeester I'ilips mtxs grond is er bergachtig, vruchtbaar en m et
M arno met den dood, maar toen m en ver- rjstvelden, - voorts met een weelderigen
nam , welk eene ramp de Spanlaarden ge- plantengroei bedekt.D e bevolking w ordter
troâbn had,veranderde de bedreiging in toe- gerMmd op 100000 t0t 160000 zielen. De
en de brug althans voorhetoog teherstellen.
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handeliservan weiniy bçlang.De evenzoo
genoemde hoofdplaats llgt 8 uren gu ns ten
noorden van Badong en is de zetelvan een
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Giant's Causeway (The)ofdeReuzen-

d- , aan de noordkust van Ierland in het
graafschap Antrim gelegen, bestaat uiteene
reeks van merkwaardige basaltzuilen,welke
met eene breedte van 40- 45 Ned. el en
eene hoogte van 5 t0t 12 Ned.el zich over
eene lengte van 200 Ned.el in zee uitstrekt.
De basaltzuilen, op die van het Schotsche

Radla,die erin een fraaipaleismetsierljk
aangrlegde tuinen zjn verbljfhoudt.
Glannone (Piétr0), een verdiensteljk
Italiaansch schrjver, geboren den 7den Mei
1676 te Ischitella in de Napolitaansche provincie Capitanata, ontving zjne vorming eiland StaFa gçljkende,staan hierzoo gere-

ar,dat men onw illekeurig 0nvooral ten huize van den regtsgeleerde Gae- geld naast elkatano Argento te Napels, waar de geleerdste derstelde,datzj doorreuzenwaren gebouwd.
mannen der stad zich vereenigden.H ier vattb De meeste zjn 5-ofG-zjdig,sommige 7-,8-

jjl
*
J het voornemen op, om zjn uitstekend of g-zjdig.Deregelmatigste zuilen verhelen
werk pstoria civile del regno di Napoli zich aan de west- en de hoogste aan de oost(1723, 4 dln; 1823, 14 dln;1845- 1847,5 zjde.
Gibbon (Edward), een uitstekend Endlnl''te schrjven.De wjze,waarop hj in
dat boek de bedoelingen van den Heiligen gel
sch geschiedschrjver, geboren den 27sten
Stoelen de daden der geesteljkheid in het April1737,bezocht de W estminsterschoolen
licht stelde, maakte hem t0t het slagtoFer begaf zich in 1752 naar Oxford, om aldaar
van velerlei vervolgingen, en noch het- - te 8tudéren.Den 8sten Junj 1753 omhelsde
zien va'
n den Onderkoning van Napels,notol hj te Londen het R. Katholieke geloof,
het beleid van den cardinaal Altltano,noch waarna zjn vader,daaroverdiepverontwaarde invloed van het stedeljk bestuur k0n digd, hem naar Pavillard,een Protestantsch
voorkomen, dathj in 1723Napelsverlaten leeraar te Lausanne zond, zoodat Gibbon in
en te W eenen eene wjkplaatszoeken moest. December 1754 t0t de Protostantsche Kerk
Hj vond er aanvankeljk ondersteuning en terugkeerde.T0t in 1748 hield hj zich te
ontving een Jaargeld, doeh hj verloor dit, Lausanne bezig m et de beoefening van talen
toen in 1734 d0n Carlos den troon van Napels en geschiedenis en metzjne toegenegenheid
beklom,terwjlhj tevensW eenenmoestver- totde doclltervandenpredikantCîtrcltod,later
laten.Hj begaf zich naar Venetië,Om er de echtgenoote van den beroemden Necker,
zjn werk: pI1 triregno, ossia de1regnode1 die hj ten huweljk z0u hebben genomen,
cielo,della terra e del papa''tevoltoojen. indien zjn vader niet geweigerd had, zjne
Intusschen begon men 00k dââr vrees te toestemming te geven.Na zjn terugkeerin
koesteren voor zjne staatkundigegevoelens, Engeland verscheen zjn rEssaisurl'étude(le
zoodat hj doorsbirren in hechtenisgenomen la littérature (1753)''.Tjdens devolkswapeen naar de zjde van Ferrara overdegren- niny tegen Frankrjk trad hj in diensta1s
zen gebragtwerd.Zelfszjnepluetteraintorno kapltein, en dit gaf hem aanleiding om zich
al dominio de1 mare adriatico ed aitrattate op de krjgswetenschap t0e te leggen.Tntusseguiti in Venezia tra papa Alessandro 111 schen ging hj reedsin 1763 overParjsnaar
e l'imperador Federico Barbarossa''had het Lausanne en van dââr naar Ttalië.Te Rome
wantrouwen van den Venetiaanschen Senaat vatte hj in 1764 het voornemen Op,om de
nietW eggenom en.Bevreesd voor nieuwe ver- geschiedenistebeschrjvenvan den ondergang
volgingen, verwisselde hj zjn naam met van het Romeinsche rjk.Nadat hj Napels
dien van A ntonio Rinaldo en begafzich,na bezocht had, keerde hj in 1765 naar Engeeen kortvertoefte Mödena?Milaan en Turjn, land terug,waarhj zjn ontslag nam uit de
met zjne zonen naar Gene
've,waar hj gast- krjgsdienst en eene geschiedenis van Zwitvrj ontvangen werd.Door een verraderliet serland schreef, die hj echter vernietigde,
hj zich echter verlokken,om hetPaaschfeest omdathj ernietovertevredenwas.Daarop
in een naburig dorp in Savoje te vieren. ging hj in 1768 over t0t deuitvoering van
Naauweljks had hj erde grenzen deslands zjn te Rome Opgevat voornemen. Na den
overschreden, of hj werd gevangen ge- dood zjnsvaders(1770)kooshj Londen t0t
nomen en naar het kasteel Miolan, toen verbljfplaats en had van 1774 t0t1782 zitnaarCeva eneindeljkop decitadélteTurjn ting in het Parlement,zonder er het woord
gebragt,waarhj den TdenMaart1748 over- te voeren. Alseen aanhanger van hetminisleed. Zjne handschriften waren aanstonds térie Nortlz zag hj zich begiftigd met de
naar Rome gezonden, en zjne yogingen om voordeelige betrekking van Lordoftrade,die
bj de weldra opgekomen oneenlgheden tus- hj echterbjdeaftredinr van Nortk verloor.
schen het h0f van Tqrjn en den Heiligen Tn 1783 vestigde hj zlch te Lausanne en
Stoel door een geschrift ten gunste van den voltooide hier den z7sten Junj 1787 zjne
Koning van Sardinië zllne vrjheid te verwer- wereldberoemde nllistory pf'the declinc and
ven, bleven vruchteloos,alsmede zjnedoor fall ot
'the Roman Emgire (1777-1788,6
inblazing der geesteljkheid uitgelokte herroe- dln,en later btjherhallngl''.Datwerk 0nping der in de pstoria civile''verkondigde derscheidtzich zooweldooreenonnavolgbaren
beginselen.Na zjn dood verschenendeyopere stjla1s dooreenegrondigegeleerdheid,z00postum e in difesa della sua storia dvlle etc. we1dooreeneuitgebreide kennisalsdooreen
(1;G0)'':waarvan de scherpste plaatsen reeds wjsgeerigen blik.Nadathj t0thetbezorgen
in het llcht verschenen waren,onder dentitel der uitgave eenigen tjd te Londen vertoefd
vanrAnecdotesecclésiastiques('sHage1738)''. had, keerde hj naar Lausanne terug,waar
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hi
J*rustige dagen doorbragt,totdatde 00rl0- dat allengs lager .wordt,maareindel/k steil
gen der Fransche Omwenteling hem in 1793 in zeeafdaalt.Op zjn sterk bevestigden zuiweder naar Engeland deden trekken, waar deljken rand (Punta d'Europa) verhet'
t zich

hj den 16den Januarj 1794 overleed.Zjne
Miscellaneous works (1796- 1815, 3 dlnl''
zjn doorlord Rhy eld in hetlichtgegeven.
Gibbons oflangarmige apen (Hylobates)

een vuurtoren (3606'42/N.B.).Dewesteljke

helling,hoewelook rotsachtig en steil,heeft
gelegenheid gegeven t0t de stichting der stad
Gibraltâr. Daarentegen vormen de oost- en

noemt men eene kleine, uit 7 soorten be- noordzjden nagenoeg loodregte muren.Aan
staande groep van Indische apen,die in de deandere zjdevan een aardenwal,opreeds
bosschen in het zuiden van Azië en op de vermelde landtong opgew orpen, verheftzich
nabjgelegene eilanden hun verbltjf houden. op eene rots de Spaansche stad San-Roque.
Zj onderscheiden zich door ongemeen lange Natuur en ktlnst hebben Gibraltâr t0teene

armen,waarmedezj bj eenopgerigtenstand onoverwinneljke vesting gemaakt, en deze
nagenoeg t0t den grond kunnen reiken.Zj is in de handen der Engelschen de sleutel
klauteren en springen met het grootste ge- van de Middellandsche Zee. Behalve aan de
mak in de toppen der boomen,maar toonen loodreyteOostzjde,is zj overalvoorzienvan
zich onhandig op den eFen bodem,waarzj batterpen,forten,gecreneleerdem uren,redotlzich bj hetvoortgaanmethunnelangearmen tes en wallen. Ongeveer 800 vuurmonden,
ondersteunen. D00r een ronden schedel,den wier aantal gemakkeljk t0t 2000 kan vervorm van het hoofd en de kaken,van armen meerderd worden,staan gereed,om elke naen beenen, alsmede door hetgemisvan een dering van den vjand te verhinderen. De
sturtgeldken de gibbons op de menschvor- vestingwerken zjn gedeelteljk in de rotsuitmige apen,vooralop de orang-oetang's.D 00r- gehouwen.Merkwaardig zjn vooralde hooggaanszjn zj donkerendigtbehaarden zeer gewelfde, breede rotsgaanderjen, gedurende
neêrslagtig.Hunnehanden zjn smal,en aan delaatstebelegering derSpanjaarden (1779de achterste ledematen ziet men den wjs- 1781) ter hoogte van 200 en 260 Ned.elin
vinger en middelsten vinger meestalzamen- het gesteenteaangebragt,- tweebovenelkaâr
gegroeid. In de dierentuinen vindt men hen gelegenegangen,methonderden zwarestukken
zelden, omdat zj er niet lang in hetleven gew apend. Er is eene veilige en voldoende

bljven.Ilet bestkentmen den Mamany (H. wjkplaatsv0orhetgewonegarnizoen,datuit
syndactylus) van Sumatra, die ook @ het 3000 man bestaat.Achtontzettendgroote,bomvastelandvoorkomt,- endenBa(H.leuclscus), vrjewaterbakken en eenputzjngenoegzame

die zwarte tanden heeft.
waarborgen tegen gebrek aan water.Nergens
Gibeon, een Yioord dat kewrelbeteekent, in Europa ishetklimaat z00 warm ,maarhet
is tevens de naam eener voormalige stad op is er tevens zeer gezond.Allezuideljkegehetgondgebied van Belamin.Deoorspronke- wassen willen ergroejen.Debergistrouwens
ljkelnwonersbehoorden t0tde Heviten?een geene kale rots;runderentschapen en geiten
Kaqaënietischen volksstam.om devernietlging vinden er een weelderigen plantengroei.Einte ontgaan, w aarmede Joz'
ua hen bedreigde, deljk is die rots de eenige in Europa,waar
kleedden zj zich alsvreemdelingenenbegaven zich apen - nameljk de Noord-Afrikaansche
zich naar hetleger derIsraëlieten.Doordeze kTmia eegudata - in een wilden staat oplist verkregen zj hetregt der vriendschap. houden.
Deze rots strekt zich uit in de Straat.
thtToen het kort daarna bleek, dat zj in de

vd'
- (Straat
nabjheid woonden,verdeelde Josa hen a1s Gibraltdr, het Fretum J/rcf
houthakkers en waterdragers onder de Levie- van Hércules)der Ouden,die hetverbindingsten, maar verdedigde toch hunne stad tegen
den aanval der 5 Kana:nietische vorsten.Op het grondgebied van denzelfden stam lag
00k Gibea, de geboorteplaats en residentie
van k%agd.

kanaalvormttusschen den Atlantischen Oceaan

en de Middellandsche Zee.Zj is16 Ned.el
diep, heeft in het midden geene ondiepten of
klippen, doch levert voor de schepen, die
uit de Middelland.sche Zeekom en,w eleensge-

Gibraltâr,een voorgebergteeneenesedert vaar op wegens#en st
erken stroom ,die er

1704 aan Engeland toebehoorende rotsvesting van de zjde van den Atlantischen Oceaan
met eene stad,ligt in deSpaanscheprovincie doorheen trekt. Bj dezen is de ingang der
Cadix in Andalusië,3geogr.mjlten noord- straat - tusschen kaap Trafalgar en kaap

oosten vanTarifa,hetzuideljkstepuntvanEu- Espartel - 5 geogr.mjl,en aan de andere
ropa.De rotsmetdevestinm erkenisdoorden zjde - tusschen Pt
lnta deEuropa en Punta
neutralen grond,eene lage,van lagtm en door- de Africa - ruim half zo0 breed.De smalste
snedene landtong,methetvastelandverbonden pl
ek isI2i geogr.mjlbreed en bevindtzich

en schjnt derhalve in zee te liggen.Zj is tusschen Punta de1 Frayle (ten noorden)en

4000 Ned. el lang, 1500 Ned. el breed en Punta de Ciris.Aan de Afrikaansche kust is
400 Ned.elhoog,bestaatuitJurakalk,dieop de Straat begrensd door eene efen rotswand,
silurischgesteenterust,en bevatonderscheidene doch deze heeft aan de Europésche zjde

grotten,ep zelfs druipsteenholen (Cuéva de onderscheidene inhammen? bepaaldeljk ten
San Migue'l).Debergkam heefteenedakvor- oosten in de Golf van Gibraltar,wegens de

mige gedaanteen telt3 kruinen;Oy demid- daar tegenover gelegene stad Algeziras ook
delste van deze bevinden zich hetslgnaalhuis we1 de Gol
f van Algeziras yenaamd.Deze
lfvorm teene half-cirkelvormlgek0m ,w elke
(siqnal-house)en een uitmuntend logement. go
Zuldwaarts gaat de rots over in een terras, diep in hetland doordringten t0t de ruimste
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en veiligste havens der wereld behoort.Een

gedeelte daarvan,nabj delandtonggelegen,
heetde reede van Gibraltâren isgrootgenoeg
om eeneaanzienljkevloottebevatten.
Terrasvormig verheftzich aan dewestzjde
der indrukwekkende rots de stad &ïIrt
zJfJr.
Bj bovengenoemde belégering werd zj in
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Straatsburg naardebeginselen derEuropésche
vestingbouwkunst veranderen.Gedurende den
Spaanschen Successie-oorlog werd de vesting

doox de Engelsohen aan deSpanlaaxden ontrukt. Eene Engelsche vloot onder admiraal

Rook verscheen den Qlsten Julj 1704 in de

wateren van Gibraltar en zette er een klein
asch gelegd? doch later weder opgebouwd. m aar dapper korps Britscheen Nederlandsche
Metbetrekklng t0thare beperkte ruimteheeft krjgslieden aan wal,diereedsden4denAugus-

zj eene aanzienljke bevolking,nameljk 0n- tusonderaanvoeringvandenKeizerljkenlui-

geveer 17000 zielen.Hethoogste gedeelteligt tenant-veldmaarschalk pxinsGeorge'ptzgzH essen-

veelhooger dan het laagste;de straten zjn Darmstadt devesting bj overrompeling innaer eng, en de huizen in Engelschen trant men.Philippus V liettoen Gibraltar
' denlzden
gebouwd,doch meestaldonkergeverWd,z00- daaraanvolgende met 10000 man van deland-

dat men ze van de grjze kleur der rots zjdeaantasten en dievestingaandezeezjde
naauweljks onderscheiden kan.Slechtshier door 24 schepen onder admiraalPoyez insluien daarzjn erdewoningen doortuinen 0m- ten,doch zjnepogingen werden zooweldoor
geven.Vôör de stad vindt men een prachtig debatterjen derrotsvesting alsdoorden bjpark (Alameda-Garden)metsierljkegewassen, stand der Engelsch-Nederlandsche vloot veren van hier loopt langs de helling van den jdeld.Eene herhaling dierpogingenin 1705
berg,tusschen vestingwerken,kazernen,ma- had reen andergevol
g,dan datdeadmiraal
gazjnen, villa's en tuinen, een weg naar Pontu in de haven van Gibraltârdenederlaag
Punta de Europa.Merkwaardige openbarege- leed.Bj den Vrede van Utreeht(1714)werd
bouw en zoektm en er te vergeefs.H etgouver- uitsluitend Engeland in hetbezitvan Gibraltâr

nementsgebollw,dooreen fraajen tuin omge- bevestigd,en na dien tjd heeft die Staat

v
en,wasvoorheen een kloosterderrranciscanen, en van de prachtige kerk is een ge-

alle hulpmiddelen aangewend,om Gibraltâr,

het bolwerk van zjn handel in de Middel-

deelte in eene balzaal en een andergedeelte landsche zee, onoverwinneljk temaken.Dit
in een Engelsch bedehuisherschapen.Van de wastevensoorzaakvandenklimmendennajver
voormalige R.Katholieke kerken,die meest van Spanje, dat den 7den Maart 1727 het
in magazjnen werden veranderd,is alleen beleg sloeg voor Gibraltâr, hetwelk echter
de Maria-kerk overgebleven.Voorts bevinden na de komst van den Britschen admiraal
zich te Gibraltâr 3 synagogen, eene moskee, Wager met11oorlogschepenopgebrokenmoest

goede scholen,hôtels,koëjhuizen en fraaje worden.Tevergeefsch boodSpanje2millioen
winkels, maar geen schouwburg. Op eene pond sterling voor Gibraltâr, - het moest
hoogte aan de noordzjdederstad heeftmen volgens het Verdrag van Sevilla (1729)van

de artillerie-kazernen en de militaire gevan- alle aanspraken op dievesting atkien.Tn 1779
genis in het Moorsche kasteel, hetwelk uit werd Gibraltâ'
r op nieuw te water en te land
de 8ste eeuw dagteekent. Het kleine schier- door de Spanjaarden ingesloten, maar de
eiland Gibraltâr, nameljk het Britsche ge- Britsche admiraal Rodney wist middelen te
bied,heeft eene oppervlakte van slechts 0,69 vinden,om de bedreigde vesting van verster(E) geogr.mjl.Hoewel alle levensmiddelen king en munitie te voorzien. D e bezetting
er aangevoerd moeten worden, heerscht er deed den zisten November 1781 een votlxspoesteeds overvloed, en de vele sehepen,die er digen uitvalnaar delal
zdzjde onderde gene-

ten anker gaan - Jaarljksongeveer10000 -

raals Elliot en Ross, en zj vernielde door
haar vuur alde belegeringswerken,die door
de Spanlaarden werden aangelegd. Hetplan
aanmerkeljkesluikhandelgedrevenmetSpanje. der Spanjaarden, om door middel van drjIn dedagen deroudheid droeç derotsvan vende batterjen de vesting van de zeezjde
geven in de stad Gibraltâr aanleiding toteen
levendig handelsverkeer; ook w ordt er een

Gibraltâr,die tot Hispania Baetlca behoorde, te veroveren, leed schipbreuk op de uitsteden naam van Calpe en vorm de m et Abila kende maatregelen van lord Elliot.De Vrede

tbj het hedendaagsche Ceuta) op de Afri- van 1783 liet eindeljk Gibraltâr in hetbezit
ku nsche kustde Z'ailen ran A '
lrcfflets.Toenin der Engelschen,nadatde belegering van 1779
711 deArabierenbj huninvalinSpanjedââr t0t 1783 aan de oorlogvoerende m ogendheden
aan w alstapten, stichtte Tarik,de veldheer m eer dan 130 m illioen gulden gekosthad.
van den khalif W alid, er t0t dekking van
Gibson.Onderdezennaam vermeldenwj:
den overtogt een sterk kasteel, en noem de
John Glbson,een uitstekend Engelschbeelddit laatste met den berg Gebel (DsJebl) al houwer.Hj werd geboren in 1791 teConway
T'
tvïk of lerp van Fcdk.W èlgeluktehet in het noordeljk gedeeltevan W allisenopFerdinand 11 ln 1302 dievestingaan do Moo- gevoed te Liverpool.Zjlle neiging t0tbeoeferen te ontrukken,doch deze heroverden haar ning der beeldende kunsten bragt hem naar
reeds in 1333 en hielden ze bezet, totdat Londen,vanwaarhjin1817naarRometrokj
zj haarten tjdevanHendrikIV (1462)door om er zich te oefenen onser de leiding van
het beleid van Guzman,hertog van M edina- Canora.W èlmaaktehjdezachtheidenbevalksi
tioz
lit
:,voor altjd verloren.Hiernaverviel ligheid van vorm en zich eigen,w aardoor deze
Gibraltâr aan de kroon van Castilië en Leon. meesterzieh onderscheidt,doch dooxdestudie
K-el F liet de oud-Moorsche vestingwerken der antieke kunstgewrochten klom hj n0g
tloor den beroemden ingenieur Speekel uit hooger.Deze vooraitgang?waarbj deinvloed
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van Tâorwaldsen kraehtig werkte,bljktdui- weder zitting in hetParlement,waarhj.in
deljk in zjne voortbrengselen. Zjn eerste Februarj 1858 hetministériePalmerstondeed
werk van eenig belang is eene pNymf,die vallen.Toen hetechter een Jaar later metde
hare sandalen losmaakt''.Daarop volgde eene belotte van vrjzinniger maatregelen de teugroep, npsyche, door Zephyrs gedragen'' gels van het bewind w eder in handen naln,
welke hp in 1827 voor den hertog ran.fzez
lfcA- zag hj zich benoemd totvoorzittervan het
tenberg vervaardigde,en 00k laterbj herha- BoardofTrade,in welkebetrekking hjzich
linq.V0or een praalgrafin dekerk van den opeen loFeljkewjzebejverde,om handelsHelligen Nicolaas in zjne geboortestad be- verdragen metFrankrjk enandereStaten t0t
zorgde hj een bas-relièf,voorstellende rEen stand te brengen.
beschermengel, die een wandelaar langs den
Gichtel(JohannGeorg),eenmystiek godgevaarljken weg deslevensleidt''.Aan lord geleerde,geboren te Regensbul-g in 1638,had
Townshend leverde hj eene rAurora''op het aan de universiteit te Straatsburg reeds een
o
ogenblik, waarin zj uit de qolven Oprjst aanvanq gemaakt met de studie der godgeom den nieuwen dag te verkondlgen.De mar- leerdheld, toen,na den dood zjns vaders,
kies man '
IFIJ-I,
NJ:r ontving van hem eene zjn voogd bepaalde,dathj zichaan deregtsDGewonde Amazone''. T0t tweemaal t0e be- wetenqchay zot
lwjden.W eldrawerd ht1als
bewerktehj een standbeeld van den minister advocaat lngeschreven bj het RjkskamergeIlùskisson, doch hetlaatste is veel fraajer regtteSpiers,doch in 1664vestigdehj zich
dan het eerste.VoortreFeljltis voortszjne als pleitbezorger in zjnegeboorteplaats.Van
groep pEen Jager met een hond''
als- zjnejeugd afaan Onderseheiddehj zichdoor
mede rNardssus, in de bron starende''. ln eene dweepzieke gemoedsgesteldheid,en ein1845 vertoefde hj korten tjd te Londen, deljk meende hj, dathj door middelvan
waar hj het beeld der Koningin naar de droomen en visioenen gemeenschap onderhield
natuur modelleerde, hetwelk vervolgens te meteenebovenzinneljke wereld.Metzel
teren
W indsor z0u worden geplaatst.Datbeeld is baron W eltzbejverdehjzich,om eenrchristlutar de wjze der Ouden behandeld.Voorts erbauliche Jesusgesellschaft'' in hetleven te
werd hj belast met de vervaardiging van roepen.Op zjnereizen,welkehjtötdit00gstandbeelden van Robert Peelen van Georye merk ondernam ,kwam hj in aanraking met
Stephenson.Zjnerventls''baardein1854groot verscheideneanderedweepers,terwjlhj zich
opzien. In het kristallen paleiste Sydenham het ongenoegen derLutherschegeesteljkheid
heeftmen eene fraajeverzameling van gyps- op den halshaalde.Na zjn terugkeerteReafgietsels van zjne merkwaardigste kunstge- gensburgwerdhjalswederdooperaangeklaagd,
wrochten. Hj.overleed te Rome den 27sten ln den lterker geworpen,van zjn rang a1s
Januarj 1866.
advocaat, van zjne bezittingen en van zjn
Tltomas XiJZZe: Gibson,een Britsch staats- burgerregt vervallen verklaard en uitde stad
man. Hj werd geboren in 1807, studeerde verbannen.Na een kortvertoefte Gernsbach
te Cambridge,trad in 1832 in hethuweljk in Baden en te W eenen,begaf hj zich in
meteene doehter van sir Tltomas C'?zpz?
xwz,en 1666 naar Zwollein de Nederlanden,waarhg
w erd in 1827 voor Ipswich lid van het Par- desgeljlts wegens dweeperj verdreven werd,
lement. De conservatieve partj had hem der- en ging in 1688 naar Amsterdam ,waarhj
waarts afgevaardigd, doch toen hj begreep, den zlsten Januarj 1710 in behoeftige omstandat hj hunne beginselen niet met een goed digheden overleed.Hierterplaatsewerd hj
geweten vertegenwoordigen k0n,legde hj in bekend m et de geschriften van Jakob WJA-:
1839 zjn mandaatneder.Zoowelte Ipswich en hj bezorgde daarvan de eerste volledige
a1s laterte Cambridgeleed hj de nederlaag, uitgave (Amstcrdam ,1682).Zjne eigeneleer
doch hj nam jverig deelaan de beweging, is slechts eene practische ontwikkeling der
die de afschaëng der belasting op de eerste theosophie van Bo-ltmeen bevatbespiegelingen
levensbehoeften beoogde,en behoorde w eldra Overde2 beginselen (toorn enliefde)inGod,
t0t de populairste redenaars der League.In waaruit licht en duisternis, goed en kw aad
1841werdhjvoorManchesterwederlidvan geboren worden,en hj openbaartdaarbj zjn
hetParlement,en nu streed hj aan de zjde volkomen vertrouwen op de stem Godsinzjn
van Cobden voor de Opheëng der graanwet. binnenste: die zich na een harden strjd met
Toen de overw inning behaald w as en lord den Luclfer der ziel vereenigt, de heilige
Jbl
tn Aff.
N:6JI een ministérie vormdq, werd Sophia (wjsheid)doetgeboren wordenenden
Gibson tot vice-president van het Board of mensch allengs terugvoert t0t den toestand,
Trade (Handelsministérie)benoemd.In Man- waarin Adam verkeerdevôörzjnval.Opmerchester echter, waar hj in 1847 herkozen keljk is voorts bj Gichtel,naast,zjn strjd
was, w ekte de laauwheid der ministers en tegen de dooderegtzinnigheid endeuitwendige
hun tegenstand tegen 00ne hervorming der kerkeljkheid,zjne dweepzieke leer omtrent
kiesw et groot onrenoegen,zoodathj in Mei hetpriesterschap naar deordevanMeloMzedek,
1848 zjnebetrekklngnederlegde.Daarnastond volgenswelkehj en anderepilluminaten (door
htjin hetLagerhuismetanderen aanhethoofd Goddeljk lichtbestraaldenl''dekrachtbezaten
der radicale partj. Zjne afkeuring van den om ,evenals Cltristlts dooxzjn plaatsvervanoorlog metRusland en zjn votum tegen Pal- gend ljden, zielen van de verdoemenis te
-er,
NJt). in het Chinésche vraagstuk waren l'
edden.O0kzjnegeringschattingvanhethuweoorzaak,dathj in 1857nietherkozen werd, ljk en van de godgeleerde wetenschap,als(
loeh na weinige weken nam hj voorAshton mede zjneaansporing t0tvrjwillige armoede
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geven getuigenisvan zjnepractisch-aseetische
rigting.Zjne aanhangers,Gichteléanen Ot
'Enellrpedt?
re
:genaamd,omdatzjdoorhunatkeer
.ç
van het huweljk en van allezingenot?door

der valken. De vogels van deze groep zjn

talrjke brieven van Gicl
ttel zjn onder den
titelvan prheosoghia practica''in 1722in 6
deelen te Leiden ln het licht verschenen.
Gideon,een Israëlietischhelduithettjd-

vooraluitaas,en zj zjnYvegensdatvoedsel

zeer wraakzuchtig,grooten zwaargebouwd,
hebbt,n eene langzame en plompe vlugtjz00-

lang zj niet t0t eene aannzerkeljke hoogte

bespiegeling ()n andere middelen aan de en- gestegen zjn, waar zj eene groote kracht
gelen geljk wilden worden,bleven n0g langen aan den dag leggen, zooals de condor,die
tjdin Amsterdam enLeiden,alsmedeinsom- zich 6000 Ned. el boven de oppervlakte der
mige steden van Duitschland gevestigd. De Z0e verheft. Het voedsel der gieren bestaat

perk der Rigteren, Tvas een zoon van Joas
uit den stara Van
e11 woonde te
Ophra aan dd
eeoBj
ver
zj
d
ehede
r Jordaan, Waar
be
l
s
c
l
hj,volgens
egende, van een
engel den last ontving,om zjn volk van de

heerschapyj derMidianieten tebevrjden.Vöôr
dat hj hlertoe overging,roeiden hj en zjne

fàmiliede dienstvan Baaluit,enhjverkreeg

en wegens hunne onaangename uitwaseming
walgingwekkende dieren.Toch bewjzen zj
door het verslinden van gestorveneschepselen
in warme landen groote diensten; trouwens
het is hier en daar
in Egypte,op Cuba
enz. - verboden, ze om het leven tebrengen.Te Caïro wordthetdoodenvandenzwarten aasgier zwaar gestraft,en wie zich ep
Jamaica schuldig maaktaan het dooden van
een zwarten hoendergier, moet eene boete
betalen van 5 pond sterling.

daardoor den naam van Zerub-baalot.BaalverDathetzintuig van den reuk bj degieren
nleler. Toen nu de M idianietische benden een sterk ontwikkeldis?schjntonbetwistbaar te
inval deden in de vlalkte van Esdrelon,ver- wezen;terwjlhettevensbljktdatook hun
zamelde Gideon een leger,zondallelafhartigen scherp gezigthen op hetspoorbrengtvanver-

weg,en overrompelde en versloeg devjandeljkebende.Deze zegepraal,dooreenetweede
gevolgd,bezorgdeaan Israëleen rusttjd van
40 Jaren, en het aanzien van œ deon werd

wjderd voedsel.Zj nestelen in afgelegene
streken en leggen in een rtlw nest 2 t0t 4

ejeren.Op beidehalfronden komen zj voor,

maar men ziethen zelden in koudegewesten,
omdat aldaar hun geliefkoosd voedsel niet
wilde verheFen.Hjkeerdeechtert0thetamb- overvloedig genoeg is.
teloos leven terug, en overleed te ophra, 70
Men heeftnaar de gedaante van den snavel
en fan de neusgaten verschillende geslachten
zoneq nalatende.
Glebel (Christian Gottfried Andreas))een van deze groep Onderscheiden. De el-qenlî
jke
daardoor zöö groot,dat men hem t0tkoning

verdiensteljk zoöloog en palaeontoloog,ge- gier (Vultur) onderscheidt zich door e0n
boren te Quedlinburg den 13den September sterken snavel van gemiddelde lengte, door

1820,studeerdete Halle,vestiqdezichaldaar eene sterk gew elfde bovenkaa'k,een ondoorals privaat-docent,en werd er ln 1858 buiten- boord neustusschenschot scheeve,aan den
gewoon en in 1861 gewoon hoogleeraar en rand derNvashuid evenwjdigeneusgaten,een
directeur van het Zoölogisch muséum. Hj vederloozen k0p en hals 013 een kraag van
verdedigtdetheorieeenervoortschrjdendev0l- langere vederen of dons OMR het benedengemaking der bewerktuigde scheppiny, geljk deelte van den hals.T0t dit geslacht behoort
die ook door AgassiztB ronn,Bnrmetster enz. de witkopplge ./er(V.f
ulvus),dienogih de
omhelsd wordt.Yan zjnegeschriften noemen middeleeuwen de Zuid-Duitsche gewesten beh thans langs de M iddelwj: ppalëozoologie (1846)'', nAlgemeine w oonde, maar zic'
landsche Zee, in het noorden van Atkika en
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(1847- 1856, deel 1- 3);,- podontographie in een grootgedeelte van Aziëophoudt.Hj
(1854)''2- pDie pëugethiereln zooloqischen, iseen zeer sterke vogelm et eene lengte van
anatomlschen und palëontologischenBezlehung 1,2 en eene vlugt van 3 Ned. el. O0k de
(1853- 1855):',- rGaea excursoria germanica
(T848)'',- en rLehrbuchderZoologie(1857,
3de druk 1865)'',
voorts verschillende
populaire geschriften zooals plfosmos fiir das
Volk (1849)'',- pTagesfragen ausderNaturgeschichte (1858)'', - en pNaturgeschichte
des Thierreichs(1858- 1863,5d1n)'.Eindeljk
heefthj velebelangrjkeopstellenintjdschriften geleverd.
Gleren (Vulturini) is de naam van eene
roofvogelgroep, w aartoe zeer groote vogels
behooren.Zj onderscheiden zich vooraldoor
een betrekkeljk kleinen kop en doordekaal-

gri
jze .
/er (V. cinereus) was voorheen in
Dtlitschland geene zeldzaaluheid. De aasyler
(Neophron) helft een zeer langen,dunnen
snavel, een naakten k0p en een metvederen
bedekten hals; hj houdt zjn verbljf in
Egypte. De ltoendervqier (Cathartes) bewoont
Amerika, - de koninywier (Sarcorhamphus
papa)metvederloozen halsen roodevleeschlappen desgeljks,en eindeljk 00k decondor.

eens metw ratten en andere uitwassen bedekten hals.Meestalis hetonderste gedeelte van
dezen omgeven meteen kraag van verlengde,
eenigzinsafstaandevederen.De snavelisgroot
en aan depunthaakvormig gebogen,tandeloos,
aan den wortel regt,en mindersterk dan die

niet om hetnaar eisch ter bevrediging onzer
behoeften te gebruiken.De gierigaardverw art
derhalve het middel met het doel. Immers

De baardyier vorm t den overgang van de
fam ilie der gieren t0t die der arenden.

Gierigheid noemt men het onvermoeid
en jverig streven naar geld,alleen om zich
heid van een groot gedeelte van den wel in het bezit van dit laatste te verbljden,en

het yeld, voor den verstandige een middel

om zlch geoorlootkllevensgenotte verschahbn,
is voor hem hethoogste genot.D e gierigheid
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kan zich bejveren om tebehouden watmen derdvoudigen oogst, doclt het is blootgesteld
heeft, en is dan gierigkeld in eigenljken aan onderscheidene plagen, zooals de rups,

zin, - en 00k om het bezit te vermeer- de vlieg, den zwarten brand en den sprinkderen, en draagt alsdan den naam van haan. Het wordt er niet in voren gezaaid,
AdszvcAf. Deze laatste onderscheidt zich m aar terstond, nadat het geregend heeft,in
daardoor van eene wjze spaarzaamheid, gaten gew orpen, die ol) regelm atige afstan-

datbjdezehetsparen slechtseen maatregel
en bjden gierigaard eenehartstogtis.Gierigheid misleidt den mensch omtrent het doel
deslevens.Hetis zjnpligt,naarvolkomenkeid desgeestestestreven en hieraanalzjne
hulpmiddelen dienstbaar te maken,en de gierigheid eischtvanhem,dathjalzjnekrachten zal wjden aan hetbewaren ofvermeerderen van zjn geld,hetwelk toch het ver-

den van elkander verwjderd zjn. Om met
droog weêr te planten,moetmen het plant-

zaad niet ontdoen van zjn kuipvormig bekleedsel;men geeft daaraan den naam van

begasplanten.DitgraanissederteenigeJaren
overgebragt op Sicilië, waar het volkomen

rjp wordt.Hoewelmen uithetzoetesapder
stengels niet aanstonds suikerin den gewonen

vorm heeft kunnen verkrjgen, leverde het
mogen niet heeft om hem gelukkig te maken. een stroop,waaruit keurigewjn en alkohol
Gierigheid beletden menschweldadigtewezen gestooktwerden.Zoowelda'âr als te Curaçao
en de belangen van den naaste te bevorderen, leveren de stengels,00k in gedroogden staat,
Ja,zj veroorloofthem ternaauwernood,ieder een uitmuntend veevoeder. Hetm eelvan dit

hetzjnete geven.Degierigheid maakthem

Sorgham staat in voedend vermogen geljk

derhalve liefdeloosen vervoerthem alligt t0t met de tarweeh overtreftde boekweit.onder
bedrog en rooverj.Degierigheidwordtteregt de Arabieren is dit graan bekend onder den
Dde wortel van alle kwaad'' genoemd. Een naam van dkoerra, en het A7ordt 00k wel
verkw ister maakt zich zelven ongelukkig, Afri
kaanseh koren, Moorengiersten door de
maar een gierigaard is een onmensch,die op Engçlsche A inea cprl geheeten.
den naam van Christen volstrektgeene aanGlerstgras (Panicum L.
4isde naam van
spmak kan maken.Hetafzigteljke dergie- een plantengeslachtuitde familie derGrassen.
Tigheid is door Molore in plu'avare'' alsmede Het onderscheidt zich door een kelk,die uit

door Hof'
t in den pW arenar'',en reedsin 3 kafjes bestaat,van welke hetinwendige,
ouden tjd door Plaagtnsin zjne rAulularia'' overtollige een achterljk bloemple voorstelt,
m etlevendige trekken geteekend.
en door kraakbeenachtige, de korrels zeer
Gierst, in het Engelsch millet, is een naauw omsluitende kroonkates.T0tdes0orvolkspaam ,dieaan verschillende graansoorten ten behoortdegewone./erdf(P.miliaceum L.j
gegeven wordt. Van het geslacht Panicnm ,
dat t0tde Grassen behoorten overalverspreid
i8,vindt men 3 soorten in Europa,welke er
als graan verbouwd worden,nameljk:P.-iliace'um L. of gewone gierst,P.ifllicfxzzlL.
of Italiaansche gierst, en P .mt/cr-t-scfzzzzzL.

m et eene losse overhangende pluim en m et
een glinsterend, geelachtig, door de kroon-

ln Abessiniëwordt dealdaaralstf bekende
P o@ a<ùg/.sàzcl L.door velereizigersmet den
naam van yierst bestempeld. Het meelvan
deze plant ls voortreFeljk, en men brouwt
er ooltbier van,hetwelkbonzagenoemdw ordt.
In Sikkim ,aan dezuideljkehellingvan het

bloedyierst (P. sanguinale L.jmetvingervor-

kaf
gesgevormd omhulselderkorrels,datook

weleens rood-ofzwartachtig is.D eze levert

het gewone vogelzaad, doch indien zj t0t

voedsel voor m enschen zal dienen, m oet geofDuitsche yierst.Eerstgenoemdewordtook m eld Omhulsel in daartoe ingerigte m olens
in Vöör-lndié t0t de graansoorten gerekend. verwjderd worden.Eene andere soortisde

mig geplaatste aren en eetbare korrels;men
vindt ze als onkruid op den akker en in
den tuin.

Giesebrecht(FriedrichW ilhelm Benjamin
von),een verdiensteljkDuitschgesckiedschrjHimalaya-gebergte, geeft m en den naam van ver,geboren te Berljn den 5den Maart1814,

gierst aan het zaad van Elensine coracana
'
GcerJs.,een gewas,dat ook op Java bekend

studeerde aan de universiteit aldaar onder de
leiding Van
en w erd er vervolgens
is onder den Soendanéschen naam van jiam- met den titel van professor aan een gym nalJl.g. D e naam van groote o/drdd ofgorgzaad sium geplaatst,waar hj gedurende 20 jaar
wordt voorts gegeven aan de vruchtkorrels werkzaam was.Hj leverde eene rGeschiehte
van Soryl-m ycccFzczrcf'dfvl Pers., eene graan- desKaisersotto11''indeplahrbiicher(1840)''
soort, welke veel verbouw d wordt in zulke van Ranke en bezorgdeeene uitgave derrAnstreken, w aar een schrale grond en een felle nales Altahenses(1841)'.Dezegeschriftenwekzonnegloed den groeivan andere graansoorten ten de aandacht van den minister Eicl
lorn,

niettoelaten.bjvoorbeeld in sommigegewes- diehem in staatstelde,om in deJaren 1843
ten van Arabië,in de zandvlakten van Indië t0t 1845 eene wetenschappeljke reis naar
en Cochin-china en elders. Zelden wordtin ltalië te volbrengen.De vruchtdaarvan was
Nubië ander graan geteeld, en in de zuide- zjne pGeschichte der deutsche Kaiserzeit
ljkeprovinciën van Chinazietmendevelden (1855- 1865, 3 d1n)'', waardoorhj grooten
uitsltlitend metditgewas bebouwd.In W est- roem verwierf. Ook werd hem deswege de
Indië, waar deze gierst pkleine maïze'',ge- groote,door Friedria TIGJAeJ- TF uitgeloottle

genoemd wordt,is zj hethoofdvoedselvan prjsvoorhetbesteDuitschegeschiedwerkdoor
de bevolking op de eilanden Curaçao,Bonaixe deAcadémieteBerljntoegekend.lnmiddelswas
en Aruba, w aar het zelden regent. Tn goede hj in 1857alshoogleeraar in de geschiedenis
Jaren levert4it gewaseen twee-t0tdriehon- naar K önigsberg vertrokken,en in 1862 werd
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hj professorin de geschiedenis en directeur veranderd.Men heefter eenige aanzienljke
van het seminarium voor geschiedkunde aan gebouwen,zooals, behalve een paar kerken,
de universiteitte Miinehen,waar hj voorts hetoudeslot(thansdekanselarj),hetnieuwe

als opvolger van Sybel belast werd met het uni
versiteitsgebouw ten hetvroegeretuiçhuisy
vaste secretaxiaat der llistorise,
he Comnlissie. thanst0t schouwburg ingerigt. Tot de lnstelDoor het ontvangen der Bejersche lfroonorde lingen van onderwjsbehoorterin de eerste
Nverd hj in 1865 in den adelstand opgenomon. plaats de universiteit,den 7den October 1607

Vanzi
jneoveriqewerken vermelden wj:rDe doorlandgraafLodewbk
' V yesticht,verbondea
litterarum studlls apud Italos primis medii met eene aanzienljke bibllotheek,een philoaevisaeculis(1845)'',- ennDeGregoriiVTI logisch seminarium , eene inrigting voor de
registro emendando (1858)''
. - Zjn vader, beoefening derontleedkunde,eeneveeartsenjKarlA'
dïzlrïcA Ludwig Gie,
seIreclf,geboren te stlhool,een scheikundiglaboratoriumzeenphyMirow den gden Julj 1782, eerst professor siologisch en pharmacologiseh instltuut, en,
aan het gymnasium te Bremen en later aan een aantal wetenschappeljke verzamelingen.
t
latvan hetpGraue Kloster''teBerljn?heett H et aantalstudenten bedraagt er tusschen de
eenigedrama'sgedicht,zooals:rArmida(1804)''
, 3- en 400. VooralheeftLiebiy,die ert0t in
tgrius(1807)''enz., en diensbroe- 1852 w erkzaam was, aan deze hoogeschool
rser
der Imdwiy Gz
ldt
sdlrdc/zf, hoogleeraar aan het grooten roem bezorgd.Voorts vindt m en er
gymnasium te Stettin, heeft zich bekend ge- een gymnasium ,eene reaalschool,eene school
maaktdoorzjnerW endischeGeschichtenaus voor boschcultutlr,eene hoogere burgerschool

den Jahren 780- 1182(1843,3 d1n)''
.Hj was voor meisjesenz. Het aantal inwoners bein 1840 lid van hetParlementte Frankfort, draagt er ruim 12000,en deze houden zichy
behalve met landbouw en veeteelt, vooral
en oyerleedden 18denMaart1873.
Gleseler (Johann KarlLudwiq),een uit- bezig met fabriekarbeid en handel.Er zjn
stekend beoefenaar der kerkgeschledenis,ge- kousenweverjen,hoedenfabrieken,loojerjen,
boren te Petershagen bj Minden den 3den zeepziederjen,bierbrouwerjen,tabakskerveMaart 1792, bezocht de weeshuisschool te rjen,enz.
Halle, vervolgens de universiteit aldaak',en
Gietijzer en Gietstaal, zie llzer en
werd er in 1812 leeraar aan de Latjnsche Dtaal.
school.Nadat hj in 1813 aan den vrjheids- GifofGift,zie Vergif
00rl0g deelgenomen had, werd hj in 1817
G iFen (Van).Onderdezen naam vermelconrector aan het gymnasium te Minden en den wj:
in 1818 directeurvan hetgymnasium te Cleef.

lTubertws

ran G#'
:AI of Gèhianlu, een

In dien tjd verscheen zjn pllistorise,
h-Kriti- Nederlandsch regtsgeleerde en letterkundigescher Versuch iiber die Entstehung und die Hj werd geboren in 1533 te Buren in de
friihern Schiksale der schriftlichen Evangelien Betuwe,studeerdete Leuven,teParjsente
(1818)''.ln 1819 werd hj doctor in de theo- Orleans in de regten,behaalde in laatstqelogie en eenige m aanden later buitengewoon
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Bonn.In

1
831 ging hj als yewoon hooqleeraar naar
Göttingen,werd er ln 1837 conslstoriaalraad,

noem de stad den dodorsgraad, begaf zlch
met den Franschen ambassadeur naar Italiëy
ging vervolgensnaar Dllitschland,en vestigde

zich te Straatsburg,waar hj onderwjs gaf'
Hj bleefer t0tin 1577 en werd toen hoogleeraar in de regten te Altorf? en eindeljk te
Ingolstad,doch nietvoordathjhetHervormde
geloof afgezworen had. Hj was er 15 Jaar
metroem werkzaam ,waarnaKeizerRndoi
fll
hem t0t raad en referendaris benoemde.Hty
Overleed in die betrekking te Praag den 26sten
Julj 1604. Hj heeft uitgaven geleverd van
de w erken van Tit'
tts Z-zlfcrdfzf:.: en van den
*u, welke bj herhaling
Tlias'' van Ilomer'
gedrukt zjn.Voorts schreef hj: rDe imperatore Justiniano commentariusetc.(1591)'',-

voorts ridder van de Guelfen-orde, en over- in het burgerljk regt en in de wjsbegeerte..

leed aldaar den 8stenJulj 1854.Zjn hoofdwerk, dat na zjn dood doorRedepennlng vem
der uitgegevenwerd,iszjn hoogstbelangrjk
DLehrbuch derKirchengeschichte (1844- 1856,
6d1n)''.Daarenboven heefthj eenige vlugschriften en onderscheidene artikelen in tjdschriften geleverd.
Gieszbach (De)iseen beroemdewaterval
inhetZwitserschecantonBern,bjhetBrienzer
meer en aan de noordeljke helling van den
Faulhorn. Hj stort zich met 7 trappen ter
hoogte van 350 Ned.el langs schilderachtige,
m etdennen begroeide rotsklompen naar bene-

Notaein corpus JurisCivilis(1596en laterl'',
'
tCommentariusad institutionesJurisCivilis
den,waarnazjnewateren zich voortspoeden
naar genoemd meer. Het groote Gieszbach- (1596 en laterl'',
mAntinomiarum Juris,
hôtelwordterJaarljksdoorduizendevreem- Civilis etc.libriquatuor(1605en 1666)'',
delingen bezocit, die vooral des avonds de LecturaeAltorghlnaeinaliquottitulosDigesBengaalsche verlichting van den watervalmet torum et Cpdicls (1605)', rDe Renunciverrykkingaanschouwen.
ationibus(1701)'', rAntinomiaeJurisFeuGleszen ,dohoofdstad derprovincie Ober- dalis etc. (1606)',
roeconomia Juris
hessen in het groothertogdom Hessen,is zeer
bevallig gelegen aan hetvereenigingspuntvan
de MTieseck met de Lahn, alsmede aan 2

(160G)'',

prractatus de diversis rerulis

Juris antiquiutilissimus (1607)'', pArlstotelisPoliticorum libriocto (1637 en1656)''

spoorwegen(Cassel-Franktbrten Keulen-Dort-

Commentarii in deeem libros Ethicorum

in 1805 gesloopt en ln fkaajewandelplaatsen

ciliorum et celebriorum quaestionum in octo

mund).De voormaliye vestingwerken zjn er Aristotelis etc.(1608)''t

gExplanatio dië-
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libriscodicisoccurrentium (1615en1631)'',- Flud van Gifen enz.(1735,2dedruk 1753,
rradatusduodeordineJudiciorum ete.(1624 3dedruk 17G7)''.
p'
denF&#
voorgraaannde
.fHj
en laterl'' - en robservationes singulares DaGd
Gi
en2een afstammeling
werd geboren te
in linguam latinam (1624)''.00k zjn brieven Van
van hem opgenomen in verschillendegedrukte Groningen den llden J111
1j 1760, sttldecrde
verzamelingen.In derAmoenitatesLiterariae'' aldaar in de godgelelrdheid en was achtervan 8ekelhorn vindt men een verzoeksehrift eenvolgens predikant te Blankenham (1784-van zjnzoon Jan,waarin hj aan denKoning 1791), to Nieuweveen (1791- 1797) en te

van Frankrjk verlofvraagttothetdnzkken
dernagelatenehandschriften zjnsvaders,ten
getale van 17.
Danld F1# Tan Gi
#*
e>,waarschjnljk een
atbtammeling van den voorgaande.Hj werd
geboren teSneek in 1653,studeerdeteFxanekeren werd in 1674 predikantte Wjckelin
Gaasterland. Zjne Coceejaansche denkwjze
haalde hem toen reeds het ongenoegen van
zjnemeerendeelsVoetiaanscheambtgenooten
op den bals, en toen hj in 1678 aan een
beroep naar Nieuw-Biongerga ofde Knjpe
gehoor gegeven had,sloeg datongenoegen in
1680 in vjandschap over.In Januarj van dit
JMrhield hj 2leerredenenindeGrootekerk
te Leeuwarden over nlobs levenden G0ë1 en
de nog verwachte heerljkheid der Kerk in
de laatste dagen'' van welke hj detweede
o0k uitsprak in het vorsteljk buitenverbljf
Oranlewoudjdatonderzjnegemeentegelegen

was, voor prinses Albertina H.
:,
: en haren
.p3
zoon prins Hendrik Codz-l II. Deze droeg
de goedkeuring weg der vorsteljke fàm ilie,
m aar de eerste leerrede bragt het geheele
gewestin opschudding.Opverzoek derVorstin
gaf ran G'J
.Fb
vlbeideninhetlicht,maarzonder

Kerkeljkeapprobatie.DeclassisZevenwquden

verklaaide daarop den lsten September 1680,
dat gemeld boek niet geapprobeerd, maar
geïmprobeerd moest worden, als behelzende
onregtzinnigheden, dwalingen tegen de leer

en eenige M nstooteljke redenen en uitdruk-

kingen tegen de liefde en dezeden.Inmiddels
was ran G -#àl te Sneek beroepen,en de
elassis Zevenw ouden, die vrtlchteloos op
'smansverootm oediginggewachthad,w eigerde

hem zjn ontslag. Toch werd het beroep te
Sneek bekrachtigd en ontving hj een eervol
ontslag van zjne gemeente, waarna hj den
23sten October1681zjneintrededeedteSneek.
Over die zaak kwamen voorts n0g vele
onaangenaamhedens totdat eindeljk Gedepu.

teerde Staten van >a1'iesland hetbeveluitvaar-

digden,om daarover ran Gldzlnietverder
lastig te vallen.
Van Gï
#*
eAl genoot de achting van zjne
gemeenteendiederVorsteljkefamilie,wclke
hem t0t hofprediker benoemde. Hj bleef
echternietin zjnegeboortestad,maarvolgde
in 1688 een beroep naarDordrecht,waarhj
zjn roem alsuitstekendkanselxedenaarhandhaafde,enin 1701overleed.Hj wasbevriend
met de vermaardstemannen van zjn tjd en
verzamelde eene keurige bibliotheek. Zjne
van tjd tot tjd uitgegevene leeriedenen en
andere geschriften zjn verzameld door den
hoogleeraar Albertns T'rtwdf en tlitgegeven
ondex den titel, nverzameling van alle de
w erken, nagelaten en uitgegeven van den
hooggeleerden en godvruchtigen heer D avid

Heerenveen,waarhj in 1834 zjne so-jarige
dienstvierde,den30stenJunj 1839eeneervol
emeritaat ontving, en den zden Junj 1843
overleed.Hj schreef eene pRedevoering ten
betooge,datde invloed van degpdsdienstop
het bestaan en de voortduring eener welgere-

gelde burgerljke maatscllappj van zoodanig
een uiterstgewigtis,datzj
'nietgeheelMn
de zorg en hetoppertoezigtvan de politieke
regêring dient onttrokken teworden(1805)''.
GiFord (W illiam), de stichter van de
,ouar
terly Review'', geboren in April 1756
te Ashbur/n in Devonshire,wasreeds vroeg
ouderloos en ontving slechts een gebrekkig

onderwjs,daa.
rhj eersta1sscheepslongenop
een kustvaartuig en vervolgens a1s leerling
bj een schoenmaker geplaatst werd.Hj gebruikteechteralzjn vrjen tjd om zjneneiging t0t de wiskunde te bevredigen.Reeds
was hj 20 jaar oud, toen een heelmeester
zich overhem ontfbrmdeenhem toevertrouwde
aan een geesteljke,diereedsnaverloop van
2jaar verklaarde,dathj metvruchtdeuniversiteit z0u kunnen bezoeken. Hiertoe ontving hj voldoenden bjstandenhjhadtevens
het voorregt,de gunstte verwerven van lord
Grosrenor, met wiens zonen hj gedurende
eenigeJaxen verschillendelanden van Europa
bezocht. Na zjn terugkeer leverde hj eene
vertaling derhekeldichtenvanJqrenalis(1803).
Reeds vroeger had hj de satyrrn pr
fhe Baviad
1794)''en rMaeviad (1795)M uitgegeven
' (
en zich met de redactie van den rAnti-lacobin''belast.In 1805leverde hj eeneuitgave
der w erken van M assinger,en in 1816 eene
van dievan Ben Joknson.In 1809stiehttehj
de pouarterly Review'',welke hj in dengeest
der Tory-partj tot in 1824 redigeerde. Hj
overleed den 3lsten D ecem ber 1826.
Giftmenging,zie Veryfti
qing.
G iftplanten noemtmen gewassen,diebj
hetinwendig gebruik een schadeljkeninvloed
hebben ophetbewerktuigd ligchaam.Menvindt
erbj onderscheideneklassen vanhetplantenxjk.Da'
tvelesoorten vanzwammen vergillige
eigenschappen hebben, is algemeen bekend.
onder de grassoorten noemen wj hetbedwelmend rayyras (Lolium temulentum L.
) en
Fedfzlfcl qltadridentata #JA., die in Ecuador
groeit en doodeljk is voor hetvee.Van de
Axûïdeën vermelden wtjdenyewonenc'
rozl.
skelk
(Arum maculatum L.4enhetmoerasslangenkruid
(CallajaltlstrisZ.
)?- van deTjdeloozende
herfsttjdeloos(Colchicum atlttlmnale L.),den
wittennieswortel(Yeratrum album L.
4,- vande
Leliegewassen dekdzerskroon(Fritillariaimperialis L.
4! en verschillende soorten van

zwu rdleliènj - van de Narcisgewassen het

sneenwkïokje (GalanthusnivalisL.
4,denarco
(Narcissus L.4,enz.De bollen dezergewassen
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verwekken braking.Van de familie derKegel- worpen had, met Urangu de Giganten voort,
dragenden noemen wj delltaœisboom (Taxus reuzen met drakenstaarten en bestemd om
baccata L.4,den zerenboom (Juniperus Sabina tegen Zel
a te strjden.In de Phlegm eïsche
L.), - van deNetelgewassen den npasboom velden bestormden zj met rotsblokken en
(AntiaristoxicariaL.4,- van deLauwrierge- brandende eikenstam lnen den Olymptls,en er

wassenden kamferboom (CamphoraOKcinarum ontstond eene geweldige worsteling?waarbj
L.4, en vandeBladschorsigen dengaron-boom degoden,OndersteunddoorHLkades(Hércules),
(D.mezexeum Z.
).Voortsnoemen wjvande de overwinning behaalden. Aleyone.s werd
door Hlrades gedood, en Porphyrion doox
Zeus met een bliksemstraal verpletterd.Tot
de strjdende Giganten,wier aantalvolgens
Hyginus 24 bedroeg,behoorden voorts Eplti:, Eurytus, Clytins, E neelad'
tts, Pallas,
Onder de zaâmgesteldbloemigen bevinden zich .clfe.
nietveleriftplanten,toch behoortdaartoede Polybotes, H ippolyt'lts, Gration, Ayrius en
Laduea mrosa L. als giftplant. De meeste Thoön.Zj werden meerendeels Onder vulcaLobeliaceën veroorzaken ontsteking in het nische eilanden begraven, zooals Enceladus
darmkanaal. Eene beruchte fàm ilie van gift- onder Sicilië en Polybotes onder Cos. Vele
planten is die der Solaneën ofNachtschaden; dichters hebben dezen geweldigen oorlog
hiertoe behooren de alrnin (Mantlragora L.), bezongen,- onderanderen ook Foegnenbeoek

Capritbliaceën den gewonen sne-wbal (Viburnum Opulus L.
);00k anderesoorten dragen
verlftigebessen.rotdeRubiaceënbehoortde
i
peea-anhaplamt (Cephaëlis Ipecacuanha L.).

de '
tvovkers(AtropaBelladonnaL.j,dezwarte in zjn rryphon ot'deReuzenstrjd''.
scc/zfdcAc#e (Solanum nipmm L.
4,hetbétterzod/(S.Dulcamara L.4,dedoornappel(Daiura
Stramonium L.
), het bilzenkruid (Hy0scyamtls niger L.), en de tabak (Nicotiana
L.4.Van de Scrofularineën noemen wj het
lûnyerltoedskrldd (Digitalis purpurea L.), en
het genadekrnid (Gratiola oëcinalis L.).O0k

Gu
''on ls de naam eener Spaansche haven-

en koopstad.Zj ligtin (
1eprovincie Oviédo
(Asturië) Op eene landtong aan den Atlanti-

schen oceaan tusschen 2 landtongen,isregelmatig gebouwd en bezit eenc btlroemde dool*

Jorellanos qestichte inrichting van onderwjs,

waar de wls- en zeevaartkunde alsmede de
onderdeConvolvttlaceën vindtmenveleplanten Latjnsche, Fransche en Engelschetalen 0nmet scherpe, purgêrende sappen, zooals de derwezen worden,voorts eene grootesigarenjalappeplaqt (Ipomaea Jalapa L.),Coltvolrlglus fabriek,en teltongeveer 11000 inwoners.Er
Agt
,cza-oza-Z.,enz.T0tdeLoganiaceënbehoort wordt een belangrjke handel gedrevell in

de kraanoogenboom (StrychnosnuxvomicaL.4.
O0k onderdeEricaceënzjn,zooalsdeazalea
(Azalea pontica L.
),enz.gevaarljke gifplanten. Onder de Schermbloemigen noemcn wj
de waterseheeelin.q (Cicuta virosa L.),de dolle
kervel(Conium maculatum L.
)endeltondspieJer,
xdlïe (Aethusa Cynapium L.
4.Tot de K0lnkommergewassen behoort de koloklrint (Cu(.I
lmis ColocynthisL.4,en t0tde Peulgewassen
de yonden r:.ç:l (CytisusLaburnum L.4.Vele
soorten der Ranunculaceën zi
jn vergilttig,
zopals de vpllik,
slw.p (Aconitum L.
4,de r'
idderspoor (Delphinium L.),dez'
t
vartezliddwptv/d!
(Helleborus niger L.j, de akelei (Aquilegia
L.), voorts alle ranonkel-,anemone-en adonissoorten. Tot de giftplanten uit de fam ilie
der Papavers vermelden wj den slaapbol
(Papaver somnifbrum ùD.) en de stinkende
fouwe (Chelidonium malus L.).Ook de zoo
lleve viooltl'
esbevatten eenebrakinrwekkende
zelfstandigkeid.DemeesteEuphorblaceënzjn

steenkolen,jzer,hout,o0l
t,visch,paarden,

wier soorten hethoogstvergiftige blaauwztlur
bevatten.

de moeiten en ellenden des ondermaanschen
levens'' in de Friesche taal,alsmede in het

runderen, boter, kaas, walnoten enz. De
haven is enkeleene reede en verdientgeene
aanbeveiing. Vandaar loopt een spoorweg
naar '
Langreo, waar zich uitgestrekte steen-

kolenmjnen bevinden.Tn ot
ldelltjdwasdeze
stad de verbljfplaats van Pelayo,koning der
Gothen.

GijsbertJapiks,eenuitstekendFriesch

dichter, die hoofdzakeljk verzen in de landtaal heeft uitgegeven, behooxde t0t het geslacht der llblekama'sen werd geborenin 1G03

te Bolsward, waar zjn vader schrjnwerker,
doch tevensburgemeesterwas.Dezoonbezocht
er de Latjnsche sts
lloolen werd vermoedeljk

tot de beoefening van het Friesch opgew ekt
door den toenmaligen stadssecretaris Ribren

Tieerds thcclv.y een verdiensteljk regtsgeleerde.Nadat hj te voren elders was werkzaam geweest,werd hj in 1637 benoemd tot
hootdonderwjzer en voorzanger in zjne gevergiftig,en van de Celastrineën onderscheidt boortestad. Door het verlies van zjne echtzich depapenmnts(Evonymuseuropaeus)door genoote en van 5 zjner 6 kinderen getrofen,
dezelfde eigenschap.Van de fàmilie der Rosa- zocht hj troost in het overbrengen eener
ceën vermelden wj de groep derAmygdaleën, verhandeling van Philippe de M ornay pover
Giganten (De) worden door Homlr'
ar vertalen van een aalltal Psalmen.Van zjn

voorgesteld alseen reusachtig,woestgeslacht, overgebleven zoon Salreu, die zich a18heelbj de goden gehalt en eindeljk door deze meester op Ameland llad gevestigd, onder-

verdelgd. Bj Hesz
'
o#'
?
z.
: komen zj voor a1s vond hj veelverdriet,en toch washetvoor
zonen van Gaea (de Aarde), voorzien van den zwaarbeproefden vadereengew eldigeylag,
blinkende wapens en sterke speren. Later toen o0k deze op zsjarigen leettjd doorde
verhieven zj zich tegen Ze'
ag
.(Jupiter)en de pest werd weggerukt. Bj voortduring zocht
overige bewoners van den Olympus.Immers hj zjn harteleed te verzachten door hetvervolgens Apollodoru bragt Gaea, vertoornd vaardigen van gedichten, totdat hj in 1666
omdat Ze- de Titans in den Târtarus ge- overleed.Die gedichten ztjn 2 Jaar na zjn
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dood te Bolsward uitgegeven onder den titel: sulentschap'' welke, naar men meende,tusXGjsbert Japix Friesche rjmlerjen;in t'
rje schen den Stadhouder en den hertog lczl

dielen forschaet: d'
eerste binne ljeafd in Brwnswi;k bestond?terwjlhj voortsmetvan
bortlycke mingeldeuntjes: 'tool'
de sinte ge- Berckel,pensionarls van Amsterdam ,metden
miene aef huwzmanne petear in ore katerje: Prins onderhandelde over het herstellen der

'tefterste izhymmelschharpluwd.''Eentweede eendragt in ons Vaderland.
druk verscheen te Leeuwarden in 1681,terToen in 1782 van #ei'Capellen fofden Poll
wj1delaatstein 1821- 1824 bezorgd isdoor weder toegelaten was ter Staten-vergadering
Epkema,die er een w oordenboek aan toege- van overjssel,werd deswege een te
'estmaal

voegd heeft.Degedichten van GèbertJcyià.
s
onderscheiden zich door oorspronkeljkheid,
welluidendheid en een diep gevoel. T0t de
voortreFeljkstebehoorenvoorzeker,oFriesche
Tjerne'' met het zoetvloejende slotvers:
XSwiet,Ja,swiet iz 't,oere miete,'tBoaskien fore jonge lie,enz.''
,en p'
rjesck-moars
see-angste''. Hj was bekend methetLatjn
en Grieksch en onderscheidde zich door een
zuiveren smaak,hoewelhj in hetlaatstvan
zjn leven t0t eene onsmakeljke zamenkoppeling van woorden verviel. Zjne spreuk
waspsluechten rjuecht''.Den7denJu1j1823
is met groote plegtigheid in de Martini-lterk
teBolswardzjnmarmerenborstbeeldgeplaatst,

gehouden te Amsterdam doorzjne vrienden.
Dit geschiedde den 4den Novem ber,doch den
z6sten April 1783 had aldaar een prachtig
banket, en in 1785 m eer dan eene vergade-

ring plaatsvaninvloedrjke personen,diebj

eene zamenkom st in Augustus 1786 eene
Dkcte van onderlinge verbindtenist0thandhaving der Republikeinsche constitutie''onder-

teekenden, - eene acte,die waarschjnljk
mededoorde Gï
J.
:eIt
ZJr isOpgesteld.Tervergadering derStaten van Holland sprak hj in
1786 onbewimpeld zjn gevoelen uit,dat de

bron van alle kwaad,sedertden rampzaligen
Engelschen 00r10g aan Nederland overkomen,
te zoeken was in de houding van den eersten
vervaardigd door den beeldhouw er Gabriël. staatsdienaar, prins W illem F, en deed den
Duurzamer gedenkteeken echter is voor hem voorsl
ag om aan ZjneHoogheidteschrjven,

opgerigt door H. J. A'
clkrfdllt
z in zjne dat zj zich afkeerig mogte betoonen van de
HuldeaanGjsbertJapiks(1827,2stukkenl''. maatregelen, in Gelderland genomen,en dat

Gkselaar (Cornelisde),een Nederlandsch in tegenovergesteld geval H. Ed.G1*o0t-M0staatsman, oudste zoon van M r.Nieolaas de genden hem de facto a1s kapitein-generaal
Gï-kelccr,raad,burgemeester en pensionaris dier provincie zouden schorsen.Dè afgevaarvan de stad Gorinchem ,werd aldaargeboren digden van Dordrecht drongen toen sterk aan
den19denFebruarj 1751,studeerdeteLeiden op hetnemen van een besluit,en bj diegeen werd den 18den October 1774 bevorderd legenheid werd door den raadpensionaris de
t0tdoctorin deregten.In 1776werd hj 2de DActevanindemniteitvan 1663''voorgelezen,
arbj aan elk staatslid beschermlng van
?ensionaristeGorinchem en in 1778 ginq hj wa
ln die betrekking naar Dordrecht.Metjver Staatswege gewaarborgd is.Den 17den Maart
bekleedde hj datambtt0taan deomwente- 1786hadhetberuchtedoorrjdenderstadhouling van 1787, toen hj met 16 andere per- derspoort plaats. D eze, te voren uitsluitend
voor den Stadhouder bestem d, zou volgens
eene beslissing der Staten van Holland o0k
Willem V aangedaan,werd atkezet.In 1782 doorde Staatsleden gebruiktworden.De afgestond hj aan hethoofd derstaatscommissie, vaardigden van Dordrecht,alsde oudste H 01ingesteld om de oorzaken te onderzoeken van landschestad,moesten erheteerstdoorrjden,
onze werkeloosheid in den oorlog met Enge- en de tegenpartj had een complotgesmeed,
sonen in de provincie H olland,t0tsatisfactie
voor de beleedigingj der gem alin van prins

land.Als pensionaris bevond hj zich bj de datlaterbj de mislukking alseenebalddadig4 burgemeestersvan Dordrecht,afgevaardigd heid beschouw d werd, maar zich toch erg
aan den Prins,om hem te kennen te geven, genoeg lietaanzien,om de Gï#eJcc:*totzjn
datde stadvoortaan zelve overallereger
'ingsposten z0u beschikken. H*
P* stelde namenS
Ilordrecht aan de Statenvergadering vool
-,
op welken voeteen gevolmagtlgd gezantnaar
de Vereenigde Staten moestworden gezonden,

mede-afgevaardigde Geraerts te doen zeggen:

en zag zjneJaarwedde als pensionarismet
600gulden verhoogd wegenszjnnonvermoeiden jver,manneljkestandvastigheidenvaderlandsche trouw bj allegelegenhedenin duistere tjden,terbevorderingvanhetwelwezen

nuttig en noodzakeljk was,verbeteringen in
te voeren in het huishoudeljk bestuur der
Oost-lndische Maatschappj.InSeptember1787
bevond hj zich terzake van '
sLandsverdediging te W oerden,doch werd jlingsopont-

rMjn vriend,wj zouden hier het l0t van de
deTG JJeIweleenskunnen ondergaan''.- Hj

behoorde voorts t0t de commissie, die ter
Staatsvergadering hetadvies uitbragttdathet

dezer gemeente betoond-''- De Ridderschap boden, toen de eischen van den Koning van
Yan llolland beklaagde zich in 1783 te D0r- Pruissen aan de Staten waren medegedeeld.
drecht over hem wegens onbetameljke uit- Hjnam toen de wjk naarBrussel,en zjne
dxukkingen,die hj gedurende de beraadsla- vrienden, tOt welke de hoogleeraren Voorda
gingen zou hebben gebruikt, en in 1784 en Imzacen vooralreedsgenoemde Geraerts,
voerde hj het woord bj de bezending der burgem eester van Dordrecht,behoorden,desteden Dordrecht, Am sterdam en Haarlem den in 1795 vruchtelooze pogingen,om den

aan den Stadhouder ter verwjdering van den verdiensteltlken, maar ontmoedigden man tot
hertog van .
frz
?
wd,
:'
l
f
l'
# .Voorts washj belast den terugkeer te bewegen. Eerst in 1799
met een onderzoek naar de pActe van con- kwam hj wederin hetVaderland en vestigde
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zich te Leiden.Hj behoorde t0tdeNotabe- nietvan Gjpius is.Alleen derllistoria tra-

1en,die in Maart 1814 naar Amsterdam wer- gica'' is nietvan hem afkomstig,maar werd
den opgeroepen,om overde ontworpene con- reeds in 1573 te Edinburg in het lichtgegetts T'
rt
zrc-f
xzl#f.
s, een Fries.
stitutie te stemmen en gafmetkrachtzjne ven dool' Ernent'

afkeuring te kennen over eene wjze van In 1626 bezorgde Gjisi'
l
u eenetweedeuitgave
stemmen als deze,waarbj geeneverbeterin- van hetNederlandsche werk,en in 1641 vergen toegelaten,geeneberaadslagingengevoerd scheen een tweededruk van deporigo''.Zjn
zouden worden. Deze Nederlandsche republi- boek loopt van 1555 t0t 1598 en verm eldt
kein overleed te Leidenden29stenMei1815.vele bjzonderheden,terwjl de schrjvereen

Zjn zoon Nicolaas OtVIeJI deGïkeltzcr,ge- jverig voorstanderdervrjheid sehjntteweboren te Brusselin 1792, was van 1849 t0t zen. 00k leverde Gqsi'
lts eene uitgave van
1851 directeur van het kabinet van pleister- het mMartelaarsboek''van Adriaen van .fftzep;beelden en prenten te Leiden, en vestigde stede, terwjl Ab U/rdcFzf Dresselhœis verzezich in 1857 te Doesburg.
kert,dat Gi
yi'
tçs de rllistoriën der vromer
(y*
DSO
* A, (Jan van),een eehtstraatpoëet, martelaren enz. door J.S. (Dordrecht, bj
geboren te Haarlem den 29sten M ei 1668 en François Boels, 1643)'' t0t grondslag voor
later wever te Amsterdam,verdient vermel- zjn martelaarsboek, gelegd heeft.H j overding om het groot aantal rjmwerken, dat leed in 1652.
hj in de wereldheeft gezonden.Hj schreef: Gijzelaars isde naam van personen,die
XAlle de dichtw erken, bestaande in desselfs weleer bj hetsluiten van verdragen d00r de
ernstige en boertige heldendichten (1707
eene partj aan de andere in pand werden
1711, 3 dlnl'' - Het leven Van heden- gegeven a1s waarborgen voor eene getrouw e
daagsche mannen (1711)''' , Hetleven van vervull
inrdergemaakteovereenkomst.- G+
;
h
hedendaagsche vrouwelz(1721)'
,- plletleven z:lfl.t
/ isletsdergeljksalslteelttenisOfyeranvan de hedendaagschedeftigejeugd'',- pDe utyz/zdf/1g en wordt vooralgebruikt van den
Leidsche student in den rouw enz.'',- pDe

vermaakljke Haarlemmer Houté,beplantmet
allerhande snakerjen (1715, 3 e drukl''
,XHet vermaakljk buitenleven (1715)'', '
tZuuren zoetderarmoed(1714)1'- pG0eden tjd (1711)'',- plletvroljk gezelschap
de
rgne
zawe
ngde
gor
dl
i
nn
en
erdPo
ruë
kte
,ns
17t2
)'
',1
epgeern
ste
e
ggi
ng(5dde
r4
jd
DAf
,DGestadige ongesteldheid des werelds(1715)''
,
dkist (1712)',- pDe
rDe betooverde gel
ossemarkt of 'tvervolg van de varkensmarkt

toestand van hen, die wegens schulden gevangen worden gehouden.

Gila (De) is eene rivier in het NoordAmerikaansche territorium Nieuw-Mexico.Zj
ontspringt op den Siérra-Aladre en stroomt

vandaarwestwaarts?lleemttalrjkezj-rivieren

0g en stort na een loop van 90 geogr.mj1
zlch uit in de Rio Colorado.
Gilan of Ghilan is de naam van eene
Perzische provincie aan den zuidwesteljken
oever van de Caspische Zee.waar zj een
kustgebied vorm t ter lengte van 40 ot'50 en
ter breedte van 8 t0t30 geogr.mjl.Zj ligt
tussc,
hen de Zee en het hoogland van Iran,
en grenst ten zuidoosten aan M asenderan,

(1712)'', - rDe varkensmarkt (4de druk,
1717)''?- rDe Vreeden op haarZeegen enz.
(1714)'',- pHet houweljk van Jordens en
Baaf
jen ot'debedrogenkonstverkooper(1714)'1
,
DBruilofts tafelspel (1708)'',- rzamen- ten westen aan Aserbeidsjan en ten noorden
spraak tusschen de Hollandsche M aagd en den

Vrede(1713)'',- rAlledegedichten,welke
gediend hebben t0t versiering van de Antwerpsche courant (dl1- 9)'',- en mAmsterdamsche Mercurius (1711- 1t
M22,10 dlnl'',waarin hj het courantennieuws en de achterbuurtsvoorvallen in kreupelrjm vermeldt.Hj
overlred den 22sten Januarj 1722.

aan den Caucasus. De laagste gedeelten des
lands onderscheiden zich door een uiterst
weelderigen plantengroei, en op deze volgen

de terrassen met w jn- en oottgaarden.Boven
dit gewest verheft de Elboers zjn naakten
top, en de Kyzyl-oezen (Sef-roed) baant er

voor hare wateren een weg doorhetgebergte.

llet klimaat is er vochtig, veranderljk en

Gksius (Johannes),diein 1610 predikant ongezond. De w ouden bestaan er uit eiken-,
werd te Streefkerkin den Alblasserw aardener beuken-, esschen- en iepenboomentplatanen.
in 1652overleed,waseenjverigbeoefenaarder elzen enz.,en t0tde vruchtdragende boomen

vaderlandsche geschiedenis.Hj schreef:pO0r- behooren er inzonderheid vjge- en granaatsprong en voortgang der Nederlantscher Be- boomen, roode en w itte m oerbeziënboomen,
roerten ende Ellendigheden, waarin vertoond oljfboomen, walnoten- appel- en perzikenworden devoornaamstetirannjen,moorderjen boomen,texwjlde forsche wjnstok erzich
ende andere onmenschelycke w reetheden,die
onder het gebiedt van Pltilips de 11 coninck

van stam t0tstam slingert.De hennep groeit

van Spaengendoorsjnestathoudersin'
twerck
ghestelt sjn qeduyxende deze Nederl
antsehe
troublen en olrlogen enz.(1616)'', welk
boek 3 Jaar later in het Latjn in hetlicht

aantal inw oners wordt geraamd op 150000;

er in hetwild,ende moerassen zjn ermet
prachtige lotus-planten bedekt. Als voedingsmitldel wordt er veel rjst verbouwd. Het
zj houden zich hoofdzakeljk bezig metde

verseheen onder den titel:rorigo ethistoria zjdecultuur, en brengen hun productin de
Belgicprum tumultuum etc. Accedit historia hoofdstad Reql'tter markt.
tragica de furoribusOallicis,doctoreEermundo
Gilbert.Onderdezennaam vermeldenwj:
Frisio''. Ten onregte hebben somm igen geGélbert van Enyeland (tlilbertusAnglicus),
m eend, dat het Nederlandsche w erk slechts een beroemd geneeskundige uit de tw eede

eenevertalingvanhetLatjnscheenditlaatste helft der 13de eeuw.Hj heeftgrooten roem
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verworven d00r het boek:mluaurea anglicana
sive compendium medicinae tam morborum

pen door kanalen gescheiden.In 1788 werden

universalium quam particularium , non solum
medicissed etchirlrgis uitlissimun''
,hetwelk

en later doorDuperrey en W ilkeswatnaauw-

in 1510 teVenetië isuitgegeven.W j weten
voorts van den schrjver nietveelmeer,dan
dat hj op verrereizen eenschatvan kennis
verzamcld had.
Ga*iëlGJII-J,eentjdgenootvan Corneille

meestal lage koraal-eilanden, waar hoofdza-

zj doorden Engelschen gezagvoerder GLlbert

keurigeronderzocht,maarzjn overhetgelleel
n0g weinig bekend.Zj vormen 4 grooteafdeelingen enzjn,evenalsdeCaroline-eilanden,
keljk pandanus- en kobosboomen groejen.
M en schat hetaantalinw onel's,w elkeop die

en Racine en al8 hetw are de voorlooper van

der Carolinen geljken en zich door zachtdie beiden. Hj leefde in het midden der moedigheid en gastvrjheid onderscheidentop
17de eeuw, was eenigen tjd secretaris der ongeyeer60000.

hertogin de A o#cp en daarna resident van
Gllden iseen 0ud Duitschw oord,hetw elk
Koningin Christina 'pJ1 Zweden aan het genoot
seltap,vereeni
ginp,corporatiebeteekent.
Fransche Ilof, doch geraakte vervolgens in In den aanvang dermlddeleeuwenvereenigden

armoede en vergetelheid. Hj schreef een zich vaak bjzondere personen om elkander
groot aantal verzen en daarbj een 15-ta1 regten veiligheid teverschalen,- zj vormtooneelstukken. Het treurspel r'
réléphonte'' den vaak den grondslag der steden.Toen deze
bevat ondersclleidene verzen van den cardi- begonnen tebloejen,ontstonden aldaarafzonnaal de A'icAeli&M,die nietalleen de grootste derl
jke gilden ot'genootschappen van deaanstM tsman van zjn tjd, maar 0ok dichter zienljl
tsten,diezlch verbonden om elkanders
wilde wezen. œ lbert vervaardigde 0ok een
Art de plaire'' - eene navolging van de
XArs amandi''van Oktldins.
NieolasJbde/
zLaurent Gilldrf,eenFransch

belangen te behartigen. Z00 ontstonden de
magtige schuttersgilden, w ier leden de aan-

zienljksteambten bekleedden.Langzamerhand

kwamen er o0k handwerksgilden t0t stand,

dichter.Hjwerd geboren in 1751teFontenoi- die de bescherming beoogden derbeoefenaars
le-château in Lotharingen en begaf zich naar van een bepaald bedrjf. Daarbtihad men
Parjsy w= r hj wegens zjne godsdienstige leden ot'gildebroeders,gezellen ofbezoldigde
beginselen, welke weinig strookten m et de

gevoelens der Encyclopédisten,weinig bjval
vond. Hoe prachtig zjne verzen ook wezen
mogten, waarin hj de zeden der 18deeeuw
met levendige kleuren schilderde,zj vonden
weinig lezersen bezorgdenhem velevjanden.
Een va1 van zjn paard bragt hem in het
Hâtel-Dieu, waar hj arm en verlaten in

knedlten, en leerknapen. Om lid van een
gild te w orden, moest m en een voldoend
proefstuk leveren. Aan het hoofd van een
gild stond de deken,elders 00k w e1 olderman
ge
noemd. Groot was de staatkundige magt
'

der gilden vooralin de bloejende steden der
zuideljkeNederlanden,in Gent,Bruggeenz.

Daarom zochten vele Duitsche vorsten de
schier krankzinnigen toestand op den lzden gilden in hunne opkom stte fnuiken.Allengs
November 1780 overleed. Hj bezat groote verloren zi
j allen staatkundigen invloed, en
talenten, en m en heefthem niet ten onxegte allcen de sohaduwzjde dier instelling bleet
'

4en Franschen Inrenalis genaamd. Tot zjne over, nameljk de uitsluiting van alle medebeste stukken behooren:mLe début poétique

dinging. Im mers wie niet t0t een gild be-

(1771)''
,- yLe carnavaldesauteurs(1773):'' hoorde, m ogt aan de uitoefening van het
- sLe 18ue Siècle! satire à, M. Fréron
(1775)'' - rLe génle aux prises avec la
fortune ou le poëte malheureux (1772)'',dat
hem den prjs der Académie bezorgde,- en
>Mon apologie4satire (1778)''Zjneode pLe
poëte mourant'', 14 dagen vöör zjn dood

bedrjf,door zulk een gild vertegenwoordigd,
geen deel nemen. De gildebroeders hadden
alzoo niet van de concurrentie te vreezen en
leverden slecht en duùr werk, tcrwjl alle
heilzam e verbeteringen in de pm dudie ten
sterkste werden geweerd.Op grond eener ge-

geschreven, is een der beste Fransche lier- zonde staathuishoudkunde zjn eindeljk de
dichten;zjne gezamenljke werken zjn uit- handwerksgilden afgesc.hat't.Men heeftim mers

gegeven doqrM astrella (1822).

bj eene onbeperkte concurrentie slechtszelf

Gilbertljnen isdenaam1e
enerkloost
er
- te waken teqen slechtwerk en bedrog,terorde, in 1135 door Gilbert1,
1 Mmprinyl
ta,
m
in Engeland naar den regelvan den heiligen
Benedictus gesticht en in 1148 door den Paus
bevestigd.Heteerste klooster dezer orde verrees te Simpringham , en weldra waren er
onderscheidene, door duizende monniken en
nonnen bew oond.D e nionniken voegden zich

wjlverstandlge voortbrengers erop bedacht
zjn,doorhetleveren van goed en goedkoop

werk boven hunne mededingel'suitt,emunten,
hetgeen ten voordeelekomtvandekoopers.

De naam is echter n0g yeenszinsverdwe-

nen. Op sommige dorpen ln 0ns Vaderland

vormen de bewonersvan eene wi
jk eene corlaterbj de ordederregulierekoorheerenvan poratie, die n0g altjd den naam van gild
den heiligen A'u-qustinns. De geheele orde is draagt,terwjl het Opperhoottl- de wt
jkin 1519 opgeheven en ingeljfd in de Conge- meester - olderman genoemd w ordt.Laatst-

gratie van den kardinaal W olsey.
genoemde zorgt vooral,dat de van OudsgeGilberts-eilanden (De), in Polynesië, bruikelpke burenpligt btj sterfgevallen enz.
onder den evenaar tusschen de Marshall- behoprljk wgrdtvolbragt.

Glldem elster. Onder dezen naam vereilanden (ten noorden) en de Ellice-eilandeu
(ten zuiden) gelegen,werden in 1529 door melden wj:
Saavedra ontdekt.Zj zjn van gemeldegroe- Jokann Gl
'l#dzzldidder, een verdiensteljk
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beoefenaar der (lpstersche talen. Hii Werd aangetrokken doordenatuurkunde.Hj legde
geboren in 1812 te Klem-siemern in Mecklen- te Montpellier zich t0e op de geneeskundet
burg,studeerde te Göttingen en te Bonn in maakte tevens veelwerk van den>tuurljke
degodgeleerdheld,vertoefdeeenJaarteLeip- historie,en vestigde zich als geneesheer ill
zig 0n Parjs 0D1 Van de daar aanwezige hetdory Chazay.In 1775vertrok hj op last
handschriften gebruik te maken,en werd in desKonlngsnaarGrodno in Polen,om aldaar
1839 privaat-docent ill 1844 buitengewoon eene geneeskundige school te stichten,en
en in 1845 gewoon hoogleeraar in de godge- Tverd vervolgens hoogleeraar te W ilna. In
leerdheid en Oosterschetalen teMarburg.Hj 1783 keerde hj'naarzjn vaderlandterug en
schreef:rDer heilige Rock zu Trier(1845)'', werd te Lyon benoemd t0t geneesheer aan
bllothecae sanscritae specimen (1847)'', hetHôtel-Dieu,t0thoogleeraarbjhetcollêge
pBi
en gafonderscheideneSanskrietischegedichten de Médicine en t0tlid derAcadémie van W ein hetlicht.
tenschappen.In den aanvang van 1793 werd
OttoGïlt
f6
uelfer,een verdiensteljkDt
litsch hj er xaaire, doch de staatkundige omstanletterkundige. Hj werd geboren den 13den digheden noodzaakten hem,zjnegeboortestad
Maart 1823, belastte zich in 1850 met de te verlaten.Intusschen keerdehj na verloop
hoofdredactie van de psveser Zeitung'', en Van 1% Jaar terug,heropende zjne l
essen
zag zich in 1852 te Bremen t0tsecretarisvan over de natuurljke histome,en overleed in

den Senaat,en in october 1871 t0t burpe- 1814.Van zjne talrjke geschriften noemen

meester benoemd.Hj leverdeeenevertallng
der werken van lord lyron (zdedruk,1866
in 6 dln), en van verschillende stukken van
Shakspere,alsmedevandienssonnetten(1871).

wj:rL'Anarchie médicinale,0u lamédicine
cpnsideréecommenuisibleà la société (1772j
3 dlnl'',- oFlora lithuanica inchoata etc.
(1781en 1782,2dlnl'',- rExcercitiaphytplogica, quibusomnes plantae Europeae:quas

GilgitofGjiljjidisdenaam vaneengewest in Hoog-Azle aan dezuideljke helling vivas invenit in variis herbationibus,ln Livan den Mustag. Het ligt ten westen van

thuania,Gallia,Alpibus analysinova prppo-

Baltistan en omvat het breede,22 geogr. ntm tllr,ex typonaturaedescribuntur,novisque
mjlen lange dal der goudbevattende rivler Observationibus aut figuris raris illustrantur
et dlnl''1 - rllistoire des plantes
Gilgjt,welkevan hetPamir-gebergteafdaalt etc.(1792,2

en ln den bovenloop van de Tndus zich uit- d'Europe
étrangôres 1es plus communes,
stort.Gilgitheeft eene oppervlakte van onge- 1es plusutiles,1esplus curieusesqOu élémens
veer 120 D geogr.mjl.Deinwoners,meestal de botanique pratique (1798, 2 dln, 2de
SjiïtischeMokammedanen,hebbenweinig1:
1st uitgave 1806 met vele platen en iguren, 3
om te arbeiden,maar laten hunne velden be- dlnl' - en rAbregédu systèmede la natm'
e
werken door geroofde slaven.De voornaamste deLinné (1802)''.
voortbrengselen zjn errjst,zjde en katoen. Gillenia Moenokisdenaam van een planVoorts is er veelooft,zooals granaatappels, tengeslacht uit de familie derSpireaceae.Het
vjgen, moerbeziën, meloenen en uitmun- onderscheidt zich dopreen buis-klokvormigen
tende druiven, zoodat er, in weerwil van kelk meteen s-spletigenzoom en5ljn-lancet-

den Islam ,veelwjn gedronken wordt.Men
vervaardigt er voortrefeljke sjaals, alsmede
fraaje zjden, wollen en katoenen stoffen.
Gilgit vormde te voren een onafhankeljken
Staattmaar werd later schatpligtig aanKasjmir. De evenzoo genpemde hoofdstad ligtop
eene doorvrj hooge bergen omgevene vlakte
op den regteroever der rivier en teltongeveer

300 hyizen.

Giha Rniz et Par. is de naam van een

plantengeslacht uit de familie derPolemoniaceën. Het onderscheidt zich door een klokvormigen, s-spletigen kelk,door eene trechtervolqnige bloemkroon m et een afstaanden,

vormige,eenigzins Ongeljke bloemkroonbladen, die uit de punt der kelkbuis te v001*-

schjn treden.Van de soorten noemen wj:

G.st%ulaeea .
XkJ/., die in Noord-Amerika,

in de Staten Tenessee en K entucky groeiten
een brakingwekkenden w ortelheefï,- en G.

trjfolia Moeneh, in de schaduwrjke wouden

van Virginia,Canada,Florida enz.te vinden.
Deze sierplant wordt eene Ned. elhoog en
draagtschermvorm ige trossenvan wittebloem kroonen m et bruine kelken. O0k van haar
w ordtde w ortelin plaatsvan dien van ipecacuanha gebruikt.Gemeldeplanteneischeneene
eenigzinsbeschaduwde standplaatsen beycher-

s-spletigen zoom ,en omvateen aantaleenla- minq trgen gestrengevorst.
Glllles (J0hn), een Enrelsch geschiedtehuisbehooren.Van desoorten noemenwj: schrjver,geboren teBrechinln hetSchotsche
G,aehilleafblia .
& z/f/
z. met fraatie paarsche graafschap Angus den 18den Januarj 1747,
bloemtrossen,- G.aygregata Don (Ipomoea studeerde in de theologie en letteren te Glaselegans D ndl.
j met fkaaje scharlakenroode, g0w en reisde a1B gouverneur der zonen van
witgestippelde bloemcn,- G.clwi/lftzDowyl. den graaf van Aoze/ozfzz door een gropt gemet hemelsblaauwe bloemhoofdjes,- en G. h
deelte van Europa.Nazjn tertlqkeerwjdde
trieoly -& P/A. met gotldgele bloemen, die j zich aan het vogrtzetten zjner studiën.
eene zw arte en paarsche keelhebben,- allen Men meent,dathet geschied- en aardrjkgktmdig woordenboek, Onder den naam van
zeergszochtesierplanten.
alltrie in het licht verschenenen,van hem
Gillbert (Jean Emanuël), een beroemd G'
Fransch geneeskundige, geboren te Lyon in afkomstigis.Voortsleverdehjeenevertaling
1141,werdaanvankeljk voordengeesteljken der redevoeringen van Iulps'l'tts en Isôcraten
Btand bestemd,maargevoelde zich veelm eer (1778), - en der werken over zedeleeren
rige planten, die meerendeels in Californiö

VII.

36

562

GILLIES- GILS.

staatkunde van Aristôteles (1786- 1797).
Daarna schreefhj demerkwaardige mHistory
of ancient Greecel itscoloniesand conquests
(1786.2 dln, 6deuitgave 1820,4 dln)''
,waarop zjn laatste werk: pHistory ot'the
world from the reign ofAlexander to that of
Augustus (1807- 1810, 2 dlnl''volgde. In
1794 zag hj zich benoemd t0tKoninkljkhistoriogrufvoorSchotland.O0k schreefhjn0g
eenevergeljking tusschen I'
rederik de Groote
en Alezander nan A tdcetfezlïl in het pview of
thereign ofFrederick 11 ofPrussia (1789)'',
en overleed den 15denFebruarj 1836.
(Aillis (James),een verdiensteljk NoordAmexikaansch sterrekundige,geboren te Georgetown in Virginië in 1811,diende van 1827

t0t1833 op de Amerikaanschevloot,wjdde
zich daarnate Charlottevilleen teParjsaan
de wiskunde en zag zich in 1836 benoemd
tot adsistent bj hetDepôtofchartsandinrtruments te W ashington,en nietlang daarna
tot directeur van deze inrigting.In 1842 ont-

lokte hj Mn het Congrès het besluit t0t

4e stichting van het Naval observatory te
W ashington, bezocht ill de daarop volgende
Jaren devoornaamsteobservatoriavanEuropa,
en was van 1849 t0t 1852 belast methet bestuur van de United States naval astronomicalexpedition to the Southern Hemisphere,

halve eene leerrede,2 digputationesen eenige

oratignes heefthj nietsin hetlichtgegeven.
G lllray (J0hn), een beroemd Engelsch
caricatuurteekenaar, geboren te Chelsea in
1757,wasde zoon van een invalideenvoegde

zich eerstbjeen troep reizende tooneelisten,
dochlegdezich vervolgensteLondenmetjver
t0eop deteekenkunst.Inden beginneteekende

en graveerde hj stukken van ernstigen aard,
doch weldra volgde hj zjneneiging t0thet
vervaardigen van caricaturen en verwierfhier-

door een Européschenroem.Hj deed ervan
1779 t0t 1811 meer dan 1200 in hetlichtverschjnen,en demeestenzjnongemeengeestig.
Gewoonljk waren deFranschen,Napoleonen
de ministersdemikpunten van zjn spotlust.
T0taan hetbegin der19deeeuw waren zjne
voortbrengselen de beste van die soortin Engeland.Hj overleed den lsten Junj 1815.Na
zjn dood werden zjne teekeningenonderden
titelvan prhe caricatures ofGillray with historicaland poeticalillustrations(1815- 1826,
2dedruk 1849-1850)''verzameld.
Gilm (Hermann von), een verdiensteljk
Duitsch volksdichter, geboren te Innsbriick
den lsteh November 1812, Overleed als secretaris van het stadhouderschap te Linz den
slsten Mei 1864. Hj was met dichterljke
geestdriftvoor Tyrolbezield en onderscheidde

alwaar hj Santiayo en Chili t0t de plaats zich door zjne vrjzinnigheid op hetqebied
van zjnewaarnemlngen koos.Hj schreefon- van qodsdienstenstaatkunde.ZjnerGedlchte''
der anderen:rReport on the erection ofthe zjn ln 1864 en 1865 in twee deelen in het
4epot ofcharts and instruments(1845)''!- lichtverschenen.
Magnetieal and astronomical observatlons
G
ilol
o,ozie Ds
Gi
-pol
jilolo.
(1845)'',- pAstronomicalobservations(1846)''1
(Gasgar),een Spaansch dichter,
en rThe United States navalastronomical geboren te Valencla tusschen 1530 en 1540,
expediton to the Southern Hemisphere during was eerst secretaris in zjne geboortestad,
-

theyeqrs1849-1852(1855-1859,6dln)''. terwjlI'
ili
ps 11 hem vervolgens benoemde
Gllhs(Jakob)eenNederlandschstaatsman, tot coadlutor van den diredeur der Rekenwerd pensionaris van Haarlem en in 1744

tweede griëer der Algemeene Staten. In

kamer in hetkoningrjk Valencia en hem in

1580 naar Barcelona zond,om er alsbestuur-

1746 ging hj naar Parjs met den graaf der der Koninkljke domeinen werkzaam te
van Y cddezlccr,om een oorlog derRepubliek wezen. Hj overleed aldaar in 1591.Reeds
met Frankrjk te verhoeden,waarna men vroeg had hj getuigenis gegeven van zjn
Breda tot plaats der onderhandelingen koos. dichterljk talent. Behalve een aantal lierHj vertrok alsgevolmagtigde der Staten met dichten,leverdehj eenvervolgolldepDiana''
genoemden grMfderwaarts,nadathj inmid- van M ontemayor. Dit verscheen In 1564,en
dels benoemd was t0t raadpensionaris van men was van gevoelen,dat zjne gedichten
Holland.Dekuiperjen derEngelschen deden denprjsbehaaldenboven dievanM ontemayor.
echter de onderhandelingen vruchteloos afl00- Onder de verschillende uitgaven der rDiana
pen. Toen vervolgens W illem IV t0t stad- enamorada''is die van Cerda (1778 en 1802)
houder verheven was,verschenen lasterschrif- de beste.- Zjn zoon,diedenzelfden naam
ten tegen Gi110,en de Staten loofden 10000 droeg als de vader, was een verdiensteljk
gulden uit aan ieder, die den schrjver en regtsgeleerde, die onderscheidene geschriften
drukker wist aan te wjzen. In 1749 nam in het licht heeftgezonden.
Gv
illiszjn ontslag enbetrokeenbuitenverbljf (Rils (Antonius),eenverdiensteljk godgebj 'sHage waar hj den loden September leerde,geboren te Tilburg den 29sten Julj
1758, studeerde te Leuven en Tierd er be1765 oyerleed.
Gilllssen (Aegidius), een Nederlandsch noemd t0t led or in de wjsbegeerte bj het
godgeleerde,geboren te Middelburg den12den Pauseljk Collegie.Voortsontvinghjin 1783
Junj 1712jstudeerdete Groningen,wasach- degeesteljkewjding,en werdin1785 licentervolgenspredikantte Borselen,TerNeuzen) tiaatindegodgeleerdheid.Ongemeenaanzjne
Bergen-op-zoom en Vlissingen,en w erd toen Kerk gehecht, legde hj alzjne bedieningen
eersthoggleeraarte Franeker(1747)endaarna neder,toen deuniversiteitoy lastvanKeizer
teLeiden (1765),waarnahjin1789hetemeri- Jozf 11belangrtikehervormlngen onderging,
taatontving,en den 13den Junj 1800overleed. en werd kapellaan te Eindhoven. Van 1786
Hjwaseen man,dieom zjnegeleerdheiden t0t1790washj alsredorwerkzaam te'sHerpjn wanieldealgemeeneachtinggenoot.Be- togenboschjdoch begafzich toen weder naar
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Leuven!waarhj zich,bj de herstelling der deling roverGodsbjzondereVoorzienigheid'
voormallge Orde van zaken,t0tvoorzittervan door Teyler's Godgeleerd Genootschap met
het collegie van Malder en t0t kanunnik van goud bekroond werd. Hj werd geboren te
St. Pieter benoemd zag. Eerlang echter her- Zaandam den 19den october 1810: aldaar
nam deKeizerdoorkrachtvan wapenen zjne door den Doopgsgezinden leeraar WIeling t0t
heerschappj,en Gils werd gevankeljk naar de académische studiën opgeleid,bezoGht in
Mechelen gebragt.Na zjn ontslag,datspoedig 1818 het seminarium der D oopsgezinden te
volgde!trad hj op als een jverig verdediger Am sterdam , aanvaardde in 1834 een beroep
derunlversiteitte Leuven,en hj werd erin te K0Og en Zaandjk 0n werd ill 1836 te
1.791 t0t hoogleeraar bj het collegie der 3 Leiden bevorderd t0t doctor in degodgeleerdtalen,en in 1794 t0t doctorin degodgeleerd- heid. Een Jaar later werd hj predikant te
heid bevorderd.Toen vervolgensdeFranschen Amsterdam ,- ill 1849 hoogleeraar aan het
Leuven veroverden,werdhjmetanderehoog- seminarium aldaar,en Overleed op den 25sten
leerarengevankeljknaarPéronnegevoerd,en Mei 1859.Reeds als studenthad hj met 2
bj zjne terugkomstwerdhj deOpstellervan académische prjsverhandelingenheteermetaal
hetweigerend antwoord,doorhem enanderen weggedragen.Hj wasvoortseen jverigmedeingediend Op de uitnoodiging der Leuvensche werker in de rvaderlandse,he LetteroefeninOverheid, Om de plegtige opening van den gen'
' in oDe Gids''en in de pGodyeleerde
Tempel der Rede bj te wonen. Hierdoor Bjdragen''.00k schreefhj eenerDlsputatio
haalde hj zich echter groote onaangenaam- de antiquissimo librûrum sacrorum novifoeheden op den hals,zoodathj de wjk nam deris catalogo, qui vulgo tkagmentum Muranaar Frankrjk.Na zjn terngkeerte Leuven toriiappellatur (1852)'' Vele van zjneverwerd hj president van het collegie van St. spreide geschriften zjn in 1859 verzameld
Anna,doch weigerde den gevorderden eed, uitgegeven, en in dat Jaar heett ook een
waarbj devolkssouvereiniteitbezworenwerd, bundel nagelaten leerredenen van nan Gilse
en haalde zjne ambtgenooten over om dien hetlichtgezien.
Gil-v lcente,de vader van het Portudesgeljks te weigeren. Het gevolg hiervan
was, dat de universiteit den 24sten October gésche drama, werd geboren omstreeks het
1797 werd opgeheven, waarna Gils veilig- jaar 1470.Gwimaraes, Baroellof en Lissabon
heidshalve naar Noord-Brabantvlugtte,waar bestrjdenelkanderdeeer,zjnegeboorteplaats
hj destichtingbevorderdeeenerkweekschool te wezen. lntusschen schjnt het zeker
voor R.Katholieke geesteljken te Nietlw- dat hj zich reeds vdôr 1495 in laatstHerlaar bj St.Michiels-gestel.Hj wasdaar- genoemde stad bevond. Volgens den wensch
van de eerste voorzitter, en in 1810 volgde zjneroudersbezochthjdeuniversiteitaldaar?
hj den Apostolischen vicarisvan 'sHertogen- om zich op de regtswetenschap t0e te leggen?
bosch,Antoni'
l
u'
/
lt- Al
plten,in zjne gevan- doch zjn dichterljke aanleg,zjne levendige
genschap naar Parjs.Daarnaging hj weder verbeelding en zjn vroljk gemoed verhieven
naar 'sHertogenbosch,om hetvicariaatwaar hem t0teen li
eveling derMuzen.Reedszjne
te nbmen, hoew el de regéring een anderen eerste dichterljke bjdragen vonden grooten
vicaris had aangesteld. Om die reden werd bjvalaan het H0f van Emanuè'
lde Groote.
hj in 1812 in hechtenis gcnomen en eerst Hj had in 1502 terviering van den verjaarnaarMechelen,vervolgensnaarDjon gebragt. dag van den lateren K oning Joao I1I een
Na de omwenteling van 1813 herkreeg hj herdersspel in het Spaansch gedicht en voor
zjne vrjheid en stond weldra aan hethoofd het Hofdoen opvoeren,waardoor hj grooten
van het seminarium te 'sHertogenbosch.M et roem oogstte.Na dien tjd vervaardigde hj
nieuwen jverdiendehj zjne Kerk,maardik- steeds bp dergelkkegelegenheden zulkedrawjls op eene wjze, die weinig strookte met matische spelen,aan wier opvoering hj zelft
debedoelingen van W '
lllem f,zoodatdaardoor zjne dochterPanla,eeneuitstekendetooneel
de ontevredenheid aangekweekt en de scheu- kunstenares, en 00k de K oning deelnamen.
ring voorbereid werd.Hj overleed te 'sHer- Zjn roem verbreidde zich door E uropa, en
togenbosch den lodenJunj1834,en vanzjne Erasmus Van Rotterdam Pr00S hem als den
geschriften noemen wj: rDe twee cosjns. besten drama-dichtervan zjn tjd.Intusschen
Eenvoudige samenspraeken over de religie- Ontbraken ook de benjdersniet? en om aan
zaken van desen tyd (1796)'',- rMotifs de dezezjnevindingrjkheidtebewjzen,improconscience qui empêchent les ministres du viseerde hj ineen gezelschap,naaraanleiding
culte de faire la de
'claration, exigée par la van een oqgegeven spreekwoord, de klucht
l0idu 7 Vendémiaire, an IV etc.(1797!00k ?Inez Perelra''
, zjn beste stuk. Het bljkt
vertaaldl'' - rDe gronden van hetChrlsten- lntusschen uitzjnegeschritten,dathjgeensKatholiek geloof tegenovex de gronden der zins ruim belonnd werd, en hj overleed in
philosophie (1800):6- rAnalysisepistolal
mm armoede in hetJaar1536.Zjne werken zjn
B.Paulietc.(1816j3dln)'',- en rKatholjk door zjn zoon & iz Gil-vieente in hetlicht
Mejerjschmemorieboek,behelzende de Oprig- gegeven (1561),doch laterdoor deInquisitie
ting van het bisdom van 's Hertogenbosch verminkt (1585).Eerstin veellateren tjd is
doûr B arrdo Fdio en a'Vonteiro eene uitgave
(1819)''.
Gilse (Jan van),eenverdiensteljk Neder- van het oorspronkeltjke werk (1834,3 dln)
landsch godgeleerde, was de kleinzoon van verkrjgbaar gesteld.Hoewelhetden dichter
Jan'
t
l
c. Gilse,leeraarbj deVlaamsch-Doops- niet geheelaan voorbeelden uit den vreemde
gezinde Gemeente te Zaandam ,wiens verham

ontbrak, onderscheidden zieh zjne stukkea
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doorfrischheid,levendigheid enhumor,zoodat

Giaânto d: GimQnano,desgeljkseen verhj in zjn vaderland de grondslagen legde diensteljk schilder.Hj werd geboren tePisvoor het nationale bljspel. Vele dichters, to:
la in 1611 en ûverleed in 1681.Hj ontving
onder anderen 00k de beroemde Camoëns, zjne Opleiding te Rome in de Bchool van
hebben den doorhem gebaandenwegbetreden. P onssin en vervolgens in die van P iltro da
Gil-y-zarate (Don Antonio),een uitste- Oorfpwc.Hj schilderdeonderscheidenefresco's
kend Spaansch tooneeldichter, geboren den in het Lateraan te Rom e en in het paleis
lsten December 1793, vertrok op 8sarigen Niccolini te Florence.Inzonderheid heefthj
leeftjd naarFrankrjk,om eraan eencolle
'ge zeer f'
raajegravuresgeleverd.
te Passy zjne opleiding te ontvangen.Hier
Lodonico Giplùltzwo, een zoon en leerling
onderscheidde hj zich door jver en aanleg, van den voorgaande en niet minder beroemd
maarvergatzjne moedertaal.zoodathj deze dan zjn vader.Hj werd geboren te Romein
in 1811, bj zjn terugkeer in Spanje, op 1644 en overleed in 1691.Zjnefresco'sbenieuw moest leeren. In 1820 verkreeg hg zorgden hem grooten roem ! en die, welke
eenebetrekkingbj hetministêrievanBinnen- zich in de kerk delle Virglne te Rome belandsche Zaken. Reeds vôôr dien tjd had vinden,worden 0ok nu n0g door deschilders
hj bljspelen geschreven,zooals .,La comico- bestudeerd zoowel wegens de lucht en de
mania'' en La familia catalana'
B; maar hj wolken, alz vooralwegens de vleugels der
verwierfinzonderheid grooten bjvaldoorde eng
Gelen.
volgende 3: mE1 entremetido'', - mcuidado
lndely (Antonius), een verdiensteljk
c0n las novias''1 - en pU n an0 despuasde Duitsch geschiedschrtjver,geboren te Praag
la boda''.Tegen heteinde van 1833werd hj den 3den 8eptember 1829, verwierf aan de
redacteur van het pBoletin de comercio'' uni
versiteit aldaar den graad van doctor in
S00'1* de wjsbegeerteen werd l
waaraan hj later den titel gaf van D
n 1853 hoogleeraar
3
J
a
a
r
in de Dmtsche taal- en letterkunde aan eene
Intusschen legde hj na verloop van
die betrekking neder, en w erd als commies hooyere burgerschool in zjne geboort
estad.
j)1
.
)
* het ministérie van Binnenlandsche Zaken Eenlgem aanden laterzaghj zich voorloopig
geplaatst.Nu vattehj de dichtpen weder 0p, benoemd t0tprofessor in de geschiedenis aan
te olmiitz,doch toen deze 2
en in 1835werd zjn treurspel rDona Blanca de universiteit .
de Borbon'' ten tooneele gebragt.Om de be- Jaar later opgeheven werd,keerde htjterug
zwaren, tegen de romantische xigting inge- t0t zjne voormalige betrekking.W at later
bragt,tewederleggen,dichttehj hetroman- Onderzochthj op eenereis,diesjaarduurde,
tische treurspel pcarlos 11 el hechizado'', de archieven in Duitschland,Frankrjk!de
hetwelk doorzjnedramatische voortrefeljk- Nederlanden, België en Frankrjk. In 1862
heid en zjne schoonetaalhem grooten roem werd hj buitengewoon hoogleeraar in de
bezorgde.Hj bleefvoortsgetrouw aan deze Oostenrjkschegeschiedenisaan deuniversiteit
rigting en poogde haar eene nationale kleur te Praag en tevensarchivarisvan den Koning
te geven. Van zjn verderen tooneelarbeid van Bohemen.In 1867volgdezjnebenoeming
vermelden wg:pRosmunda'',- rDon Alvaro tot gewoon hoogleeraar. Van zjne werken
de Luna'', - pMasanielo'' - en rGuzman noemen wj: pGeschichte der Böhmischen
elBueno'',welk laatste voorzjn beste stuk Briider (1856- 1857,2 dln,)'',- pRudolf11
wordt gehouden, - het bljspel: rcarlos V und seine Zeit (1863- 1865, 2 d1n)'',- en
en Alofrin''
, - en het melodrama:pcecilia KGeschichtederDreiszi:ahrigen Kriegs(1869
la cieguecita'', hetwelk in 1843 werd opge- dln 1)''.Voûrts Bchreefhj een aantalverhanvoerd. De dichter was nu eens in werkeljke delingen, een pLehrbuch der Allgemeinen
dienst, dan' weder op w achtgeld, verw ierf Geschichte fiir Oberc mnasien (1860- 1863,
den titel van raadsheer des Konings, en 3 dlnl'' - pLehrbuch der allgemeinen Geoverleed in 1863.Eeneverzameling van zjne schichte flir die untern Klassen der Mitteldramatische werken is te Parjsin hetlicht schulen (1866,3dlnl'', en pLehrbuch der
verschenen in 1850. V oorts bestaat van hem allgemrinen GeschichtefiirRealschulen(1865,'
een handboek der Spaansehe letterkunde 2dl
n)''.O0kjafhjpMonumentahistoriaebohe(Manual de literatura, 1846,2dedrllk 1851, mica (1864- 1867,d1n 1- 4)''in hetlicht.
Gingan ofgingltan, oorspronkeljk eene
3 dln) en een werk over hetonderwjs in
Spanje(De lainstruccion publcca en Espana, gestreepte, Oost-lndische katoenen stof, is
1855,3 dln),hetwelk zeergeprezen wordt. thans de naam van een aantalgeetreepte of
Gim ignano. Onder dezen naam vermel- geruite katoenen goederen van m iddelmatige
qjnheid,welke hoofdzakeljk in Duitschland
den wj:
Vincenzo4, San-ymI
bnano,een uitstekend vervqardigd rorden.
leerling van Rafaèl.Hj schilderdeonderschei- Glnguene (Pierre Louis), een Fransch
dene fkesco's in het Vaticaan, welke later letterkundi
ge,reboren te Rennesin Bretagne
verdWenen zjn.Bj de bestorming en plun- den 25sten Apnl 1748, legde zich reeds op
dering van Rome in 1527 verloorhj alzjne jeugdigen leeftjd t0e op oude en nieuwe
bezittingen,zoodat hj moedeloos naarzjne talen en toonde tevens veel sm aak voor
geboorteplaats - San-GimignanoinToscaneschilder- en dichtkunst en m uziek. V ooral
terugkeerde. Het jaar van zjn dood is niet was deze laatste eene zjner geliefkoosde stumetjuistheid bekend.Zjnestukken zjn zeer diën,zooals bleek uit zjne strjdschriften uit
zeldzaam ; in het Muséum te Dresden vindt de dagen derPiccinistenen Gliickisten,waarin
men van hem eene Heilige familie.
hj optrad alseen verdedigerderItaliaansche
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muziek.Om teParjs,waa'
rhjzjneoefeningenvoortzette,in zjnonderhoudtevogrzien,
aanvaardde hj debetrekking van huisonderwi
J'zer en w erd er vervolgensambtenaal
'bj
een bureau derContrôlegénérale.Ztjngedioht

565

Ned. el, s-vingerige, langgesteelde, bjna

onbehaarde bladeren en draagt op een langen
bloemsteel eindelingsche bloemsehermen. In
China is de worteleen beroemd geneesmiddel
tegen alle kwalen, welke uit verzwakking
nLa confession de Zulmé'',? zonder naam in ontstaan, en dien ten gevolge zeer duur.
den
manac des muses geplaatst, vond Men heeft er 6 soorten, en van deze is
rAl

algemeenen bjval,en hierop volgden:rLe0- die van Mandsjoerje de beste. Aan den
pold, poëme (1787)'', en pEloge de Louis wortel geeft m en de gedaante van een m anXII, pôre du pellple (1788)'' In zjne pluet- netle, en hj verkrjgt door koken en een
tres sur 1es confessions de J. J. Rousseau

(1791)': beoordeelde ht
j dien schrl
jver met
zachtheid,en in zjn geschrift:nDel'
autorité
de Rabelais dans la rêvolution présente et
dans la constitution civile du clel'
gê (1791)''
legde hj eene.uitgebraide kennisderoudere

hierop volgend sneldroogen een hoornachtig
voorkomeu en eene barnsteengele kleur.Zulke
wortels houdt men voor een wonderdadig
toovermiddel, en de keizer van China geeft

zeten geschenkeaan de Mandarjnena1sbljken zjner hoogste gtlnst. O0k in Europa
Fransche letterkunde aan den dag.Gedurende heeft men eenigen tjd den ginseng tegen
de Omwenteling behandelde hj de gebeurte- gotld opgewogen, doch hj geraakte weldra
nissen van den dag in de pFeuillevillageoise.'' uitdemode.Eene soort?dieinNoord-Amerika

Voorts leverde hj letterkundige bjdragen in groeit (Panax quinpuetolins L.),levert een
den oMoniteur(1790- 1816)''enindenrDidio- wortel van veelgerlngere waarde,doch deze
naire de musique''.Als totdegematigden be-

vindt in China grage koopers,wordtin het

gde
St
atee
nla1
stwjl
huismi
dde
l
hoorende, werd hj in 1793 in den kerker westen der
enVe
isreeni
in d
en h
and
dil
on
der
bruikt,
geworjen,maar na den valvan Robesplerre ge
oltvrpe voeten gesteld.Na den 9den Ther- de Senega-wortelsgem engd.

mldor ontving hj eene betrekking bj het

Gioberti(Vincenzo),een Italiaanschwjs-

ministérie van BinnenlandscheZal
ten en word gem',geboren teTurjn den 5denApril1801,
vervolgens, in plaats van Garal? directetlr- wjdde zichaan den geesteljken stand,werd

generaal van openbaar onderwjs. Tevens doctorin degodgeleerdheid.en legdeinzjne
stichtte hj de rDécatle philosophique)litté- geboortestadzich vûortsrustiy t0e Op desturaire et politiqtle (1:94- 1807)'', die na de die derOuden,degeschiedenlsen de wjsbeopheëng van den republikeinsohen kalender georte. Door zjne overheden aan Koning
den naam Ontving van mRevue'' en in 1807 Carlo Albertoaanbevolen,zaghjzichweldra
vereenigd wcrd metden zpflereure deFrance''. bj dezen t0t kapellaan benûemd,en hj beIn 1798 ging hj als g.
:
'i:act naar Sardinië, kleedde die waardigheid t0t il11833.Uit het
en na den l8dt'
n Brumairé werd hj 1id van Koninkljk slot werd hj naar degevangenis
het tribunaat, maar repds in 1802 wegens

zjne gedurige Oppositie daart
lit verwjderd.
Hj overleed te Parjs den 16den November
1816. Van zjne nllistoire littêraire d'Ttalie''
verschenen bt
J zjn leven 6 deelen (1811
1813), na gjn dood nog 2 (1819),en een

negende deel is er (1oor Salfi bjgevoegd?
waarna Dœuno'
a eene tweede uitgave (1824
1835, 14 dln) beznrgde. Voorts heet
'
t hj:
rFables (1810),' en r'
Fables inédites (1814)'
uitgegeven.
G inko ,Gingko &Jt)
!'
c L.,Ralisburyat
4#,
JJz'ti
folia ,
Svl., in Japan ()t
l,
'
t yinan en '
Jdj./J,
genoem d,is een boom ,diein China en Japan
te huis behoort en in d(àEuropésche ttlinen

tot sieraad dient. Zjne blaleren zjn min of
Dieor ruitvormig, naar benedft
n wigvormig
versmald, 0n Van bovon (
1001-eene spleetin

2 lobben verdeeld.Dpze jlantbehoortt0tde

gebragt, om dat de hovelingen hem verdacht
m aakten a1s een vûorstander van het rlonge

Italië (La giovine Italial''Bj detoenmaliye
vervolgingswoede mogt Giobertizich gelukklg
achten, dat men hem na eelle kortstpndige
gevangenschap als balling over de grenzen
zond. Tot aau het einde van 1834 vertoefde

hj te Parjs, daarna te Brussel,en izl1845
begaf hj zich wederom naar Parjs, doch
keerde bj de staatktlndige veranderingen
van 1847 naar zjn vaderland terug. Zjne
eerste geschriften: rrreorica delSovranaturale

(1838)': - rlntroduzione all0 studio della'
fllosoqa (1839)',- een Fransch strjdschrift
tegenLamennais(1840)''h- rDelBello(1841)''2
en rErrori ïllosoflci di Antoniû Rosm inl
(1842)''werden alleeu tioorgeleerden opprjs
gesteld, en eerst doorzjn werk rIlprimato
civile e morale degl'
ltaliani(1843)''verwierf
ht
j in geheelItalië een beroomden naam.Zel-

tweehuizigen,tot de fam llie der kegeldragenden en t0t de groep der taxisplanten. D e den heeft eenig book zofl grooten opgang
mees
t
ot htetema
xel
nn
npe
la
lj
re
kn in 0RZ0 tuinen behooren gemaakt.Het gronddenkbeeld van den sehrtjgeslacht.De vrachten van ver is de herstelling der magt en grootheid
dezen boom kunnen als kastanjes gebraden van ltalië dool'llet pausdom .Dûoreenfl11e1*-

worden en ontbreken niet 0!tde fcestmalen vorming van ditlaatste zou nameljk kunnen

der Japanézen,die er een sppsverterend ver- voldaan worden aan de drievotldige behocfte
mogen aan tgekennen.
deslands,tewetennationaleonafhankeljkheid,

Ginseng ofqjinseny isdewortelvan eene staatsburgerljke vrjheid en territoriale eenplant (Panax Ginseng Nees), die in het heid. De eischen, door Giobertiten bilhoeve
m idden en in ht't oosten van A zië grooiten der vrjheid gesteld, waren zeer gematigd;
t0t de familie der Araliaceën behoort.Zj hj verlangdeeeneverlichte monarchale regéheeft een stengel t
er hoogte van ruim 1/c ring met raadgevende ligchamen,beide Onder
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den invloedvaneenweldadiyPauseljkgezag, rigting

geven,en alzoo hetverzanden der

alsmede eene billjke n jheld van drukpers. lagunen te voorkomen. Toen men echter het
H0e hersenschimmig zulk een denkbeeld 0mtrentde wedergeboorte van Italië 00k w ezen
m ogt, toch Tverd het &vegens zjne Y0rZ0enende strekking Tveldra deleusdergematigde

partj.Zjn boek maakte een diepen indruk
op den lateren paus Pins JX ,en toen deze
den Heiligen Stoel besteeg en zich t0tvlj-

zinnigehervormingengeneird betoonde,werd

herbouwen der verbrande Rialto-brug,zonder

011zjne fraaje teekening teletten,aan 00n
mlddelmatigen bouw meester Opdroegj begaf
hj zich wrevelig naarRome,waarhj Rafaè'
l
terzjdestond bj hetbouwenderSt.Pieterskerk. In een brief van Ra-faè
'
lwordthj een
8olal'
ige grjsaard genoemd, ell hetis zeer
waarschjnljk, dat hj te Rome stierf.Te

de n= m van W obertla1s d1e van een profeet Verona heeft hj eene groote brug alsmede

gehuldigd.Op zjn pprimato''volgdenin 1845
de rprolegomeni'',waarin hj demisbruiken
der Kerk aanwees, en daarna zjn beroemd
werk pIl Gesuita moderno (1847,8 dln,en
laterbj herhalingl'',waarinhjopgrond van
historische feiten den verderfeljkengeestvan
de orde der Jezuïeten in hetlicht stelde en
haar zedeljk vernietigde.00k in dit werk
bljft hj vasthouden aan het beginsel, Om

het stadhuis doen verrjzen.Eindeljk heeft
hj Onderscheidenegeschriften in hetlichtge-

uit te breiden,terwjl hj vorderttdat de
Kerk zich zuiveren zalvan alles,wat harer
onwaardig is. - '
Geheel Turjn vierde in
1847 met uitbundig geluich den terugkeer
van G'
ioberti, en o0k Carlo Alberto ontving
hem met bljdschap.Reedsin 1833 had deze
hem uit zjne eigene middelen een Jaargeld

datnuttig werktuig belangrjkeverbeteringen
aangebragt,doordien hj demagneetnaald in

gevon.

ermelden wj:
Gioja.onderdezenGinraaamOfvGv
irigeheeten,
Flavéo œo
ja,o()k

geboren te Paflano bj Amalf. Deze kloeke
zeem an leefde in hetlu tst der 13de eeuw en
Yverd geruimen tjd voor den uitvinder van
het kompas gehouden dat echter reeds veel

den invloed en hetgezag R.Katholieke Kerk vroegerbekend was.Intusschen heefthj aan

yeschonken. Nu werd Géobertigekozen t0t

evenwigt bragt op eene scherpe punt,zoodat

zezich vrjeljk k0n bewegen,enhaartevens
in zoodanigen toestelplaatste,datzj bj alle
bewegingen van hetschip watcrpasbleef.Hj
is alzoo de uitvinderder boussole.

M elaioreGJOJW,eenverdiensteljkItaliaansch

1ld van de Kamer van Gedeputeerden,en men schrjver. Hj werd geboren te Piacenza in
zag den ernstigen geleerde in de opgew on- 1767, en vertrok in 1797 naar Milaan,waar
dene volksvergaderingen, waar hj als een men hem belastte met het bestuur over het
verkondiger der nationale Onafhankeljkheid bureau V00r statistiek. In 1814 keerde hj
optrad.Nietvan eerzuchtontbloot,werd hj terug t0t het am bteloos leven, en overleed
eerlang hethoofd van deoppositie tegen het in 1829.Hj schreef:rsulcommercio de'comministerie Pinelli-Renel, en toen d1t viel, meytibili(180Q)''
, pNuovoGalateo(1802)'',

Teoriacivile epenaledeldivorzio(1805)',,
vormde hj-zelf een democratisch kabinet.
rNuovo prospetto dellescienze economiche
Hj bleef echter maar weinige weken aan
het bewind wegens oneenigheid met zjne (1815- 1819)'', - rFilosofa statistica (1826,
ambtgenooten,daarhj hetgezagvandenPaus 2 dlp)''9enz.
te Rome en van den Groothertog te Toscane
Glordano (Luca), een uitstekend Italidesnoodsmetqeweld van wapenenwildeher- aansch schilder, geboren te Napels in 1632,
stellen. Het nleuwe ministérie Pinelli zond genooteersthetonderwjsvan Spagnolettoen
hem in het begin van 1849 naarParjs,om daarna van Piltro da Cer/ozlc te Rome. Inerhulp te vragen in den 0orlog tegen oosten- zonderheid gevoelde hj zich aangetrokken
rjk,doch dezezending wasslechtseen v00r- door de stukken van Paolo Tz
-erpzl-d,en hj
wendsel, - men wilde hem uitTurjn ver- wist de beroemdste meesters met zoo groote
wjderen. Na den rampspoedigen afloop van vaardigheid na te volgen, dat zelfs kenners
dien strjd bleefhj in vrjwilligeballingschap er door m isleid werden. W egens den spoed,
te Parjs en schreefzjn boek:rDelrinnova- waarmede hj schilderde,ontving hj den bjmente civile d'ltalia (1851,2 dlnl'',hetwelk naam van &4clfa 4ret
vft).Men zegt,dathj
bj de nationale partj grooten bjvalvond. hetgrootealtaarstuk ln de kerk derJezuïeten
Hj overleed teParjsden26stenOctober1852, teNapelsin 26 uurvoltooidheeft.Hj onderen zjn stoFeljk OverschotwerdteTurjnmet scheidde zich voortsdooreenerjketinding,
een uitmuntend perspectief,een zachten hargro
Goteplegtigheidbjgezet.
locondo (Giovanni Fra)) een van de monisch coloriet en een l0s en naauw keurig
voortrefeljkste en geleerdste bouwmeesters penseel. H em ontbrak echter de kracht der
van de Venetiaansche schoolder 15de eeuw, karakteristiek, en zjnehaastigheid verleidde
was afkomstig uit Verona en maakte zich hem wel eens t0t slordigheid,zoowelin de
grondig bekendmet deoudetalenenoudheden. zamenstelling a1s i!l de ui
ttocring.Hj was

Hj heefteen aantaloyschriften verzameld en intusschen bj uitnemendheid gyschlkt,om de
aan LorenzotfelMediczopgrdragen.TeParjs ?aleizen der aanzienljke Itallanen en Span-

bouwde hj de brug van Notre Dame,en hj
vermengde den Ttaliaanschen renaissancestjl
met Germaansch-Fransche elementen) terwjl
hjdaarbjspitsegevels,spitsbogenentorentjes
gebruikte.Te Venetië maakte hj zich verdiensteljk door aan de Brenta eene andere

Jaarden raetgroote fresco'
sen stukken inolieverw te versieren.Hj kende de wetten der

kunst,maarmaaktemisbruik vanzjn talent.
Immerszjne eerstestukken zjn veelfraajer
dan de latere.fn 1670 begafhj zich op uitnoodiging van Koning Karel11 naarSpanle,
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1830 als dagbladschrjver in hetcanton Tespolago
zjne opgeruimdheid en geestigheid verwierf sino. Na een langdurig vertoef te Ca
hj weldra degunstvan hetHof.Hj bleefer waar hj de bekende rripograia helvetica,)
13jaarenwassteedsdegunstelingdèsKonings. redigeerde,werd hj in 1836 hoofdredacteur
Doeh h0e grootsch de aldaargeleverdekunst- van den nRepublicanû della Svizzeraitaliana''.
zj ook zjne rBiograia di
gewrochten ook wezen mogen, hj droeg er Tn dat Jaar gaf1
niet weinig bj tothetvervalderkunst.Na Fra Paolo Sarpi (1836,2 dlnl''in het licht.
den dood van lTarel11 washj 0ud en rjk De vermetelheid,waarmede htjdeomstandigge&vorden;hjkeerdenaarzjnvaderlandterug, heden der kleine Republiek beoordeelde,en
Tvaarhj teRome in ClemensX1 een bescher- vooral zjne aanvallen op declericale partj
mer vond,en overleed te Napelsin 1703.Te haalden hem vele vervolgingen op den hals,
Rome en te Florentte vindt men fresco's van zoodathj in1839uitTessinoverbannenweri
hem ,en zjnetalxjkesthilderjenzjn Overde Nadathj 2jaarte Zuril
!h vertoefdhad,ging
voornaamste muséa verstroûid.De beste gra- hj naa'
r Milaan,waar hj zich in nagenoeg
veurs - o0k hj zelf- hebben ervele van volkom eneafzonderingmethistoriseheen fnanciële studiën bezig hield.Toen schreef hj
opGylorgi
operone
gebrag
t.
da Castelfranco eigenljk onder anderen: rsulle origine italiche diAnGiorgio .ftzrùtvelli, een van de berpem dste gelo Mazzoldi(1841)'',- rstoriadegliEbrei
om er het Escuriaal te versieren) en door

schilders der Venetiaansche school,werd ge- e delle lor() sette e dottrine religiose durante
boren te Castelfranco op het gebied van Tre- ilsecondo tempio (1844)'',- rDizionarioc-

viso in 1477. HtJ was een leerling van Giotl
'
tzz-ï Bellini,diehem echterlater:doornjd
gedreven,Ilitzjn atelierverwjderde.Nukoos
hj een eigen weg en werd destichtervan
het Venetiaansch coloriet, hetwelk bj hem

rograico della Lombardia (1844)'',- rDizim
nariostoxico-flologicodellaBibbia(1845)'',-

nEsame critico degli atti e doeumentirelativi
alla favola della papessa Giovanna (1845,2de

druk 1849)'',- ppontif
lcato diSan-Gregorio
nIdee sulla decadenza
hi
j onderscheidene gebouwen metmuurschil- delImperioromanoinOecidente(1846,3dlnl'
derjen,doch!demeesten zjnreedsverdwenen. - en rstoria dei Longobardi (1848)77
.Hj
Titiaan'was ztjn mededinger,doch hj stierf leverde voorts eene Ttaliaansche vertaling van
reeds in 1511ten gevolgevan zjn losbandig de pverschwörung gegen Venedig im Jahre
leven.Zjne portretten behooren totdebeste 1618'' van Ranke?en legde in hetalgemeen
de
r ltaliaansche school?doch zjne sttlkken eene uitgebreide ltennis van de Duitsche let@*
ZPn zeer zeldzaam .
terkunde aan den dag.ZjllstjlisoorspronGiotto,eigenljk Ambroyiotto.
ptlz
l#t)z/:,een keljk,pittig en levendiy,en zjne kennisj
warm en levendig is. Tc Venetië vcrsierde il Grande (1844)',

beroemd Italiaansch schilder,die00k alsbeeld- vooralvan kerkgesehiedenlsengodgeleerdheidj
houwer enbouwmeester metgoedgevolgwerk- ongemeen groot,maar zjne geschriften zjn
zaam was? werdgeboren omstreekshetjaar slechtszelden metde vereischtezorgbtlwerkt.
1270 in hetdorp Vespignano Op hetgrondge- Tn 1848 begafhj zich naarTurjn,waarhj
bied van Florence. Hp hoeddc de schapen zich m et deredac,
tievan deru nione''belastte.

van zjn vader,en Cimabnezagtoevallig,hoe Zjne hevige aanvallen tegen de geesteljkheid
hj een van dezedieren Op eeneleischetste, en Oostenrjk waren Oorzaak,dathj in 1850
w aal-na de groote schilder aan den vaderver- V00r den tjd van 2 maanden verbannenwerd.
zocht,den veelbelovenden zo0llmedetem ogen Hj vertrok naar Zwitserlaud en kwam na
nem en.Dit werd toegestaan?endeuitstekende vcrloop van dien tjd te Tllrgn terug.Later
aanleg van G'iotto ontw ikkelde zich zöö snel, echter ging hj naar Napels,waar hj de redathj in korten ttjd zjnmeesteren alztlne dactie van een daybladop zich nam ,enOvertjdgenooten Overtrof.Hj hieldrekening met leed aldaarin Mel 1862.Zjne groote rstoria
de natuur en werd alzoo de grondlegger van dei Papi(1852 enz.l'' is onvoltooid gebleven.
desttldiederwerkcljkheid:hj sohonkbewe- Gips iseene delfstof,die uitzwavelzuren
ging en leven aan zjne igtlren,zoodathj kalk en w aterbestaaten tevensalsgesteflnte
geheelen alafweek van de vroegerevormen. voorkomt.H et is zoo week,datmen hetmet
Totzjnevoortrefeljkstekunstgewrochtenbe- den nagelkan krassen,nietzwaar,en eenighooren de mNavicella'' te Rome, benevens zinsoplosbaarin water.Oorspronkeljk ishet
eenige stukken te Florence en te Napels.De wit van kleur, maar door vermenging met
fraaje toren van dcn 1)0m teFlorence isnaar leem ,asphalten jzeroxyde wordt het grjs,
eeneteekeningvandezenmeesteropgetrokken, donkergrjs)geel Ofrood gekleurd.Men vindt
en de daaraanvoorhandene basrelièfszjn door heti
n devolgendevormen:alsyyskristallen,
hem uitgevoerd.Aletpaus Clemens '
rrging hj welke tloorzigtig en in dezelfde rlgting spljtnaarFrankrjl
tenvervaardigdeerOnderschei- baar zjn, en wel eens eene lengte hebben
dene fresco'
s.Hj overleed den 8stenJanuarj van btlna2 Nod.e1,terwjllnen aan dedoor
1336,en werd in de kerk van Sta Maria del spljting verkregene bladen den naam geeft
Fiore begraven, waal' later een marmeren vanrronwen-j;sofMaria-ylas,- vezel
yips,lletstandbeeldterzjnereere verrees.
welk gewoonljk in spleten gevonden wordtj
Giovini (Angcl0 Aurelio Bianchi), een
korreliy .ç?
è.
s, een kristalljn-korrelig geltaliaansellsf
zhrjver,g'lt
boxen teComûinD(
,- stcente, dat onder (1tln naam van albas'tt0t
cember 1799, wjdde zich aanvankeljk aan grondstofvoorvcle ktlnstgewrochtendient,den handol,maal'bepaalde zich weldra bj h
.
gè.
s,eenen0galzeldzameverscheidende studie der letteren, en vestigde zich in dkt
eld? door leem of asphalt grtls gekleurd,
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gipsmantel W overheen gieten. Het maken
der vormen van borstbeelden is n0g veel

ze/erccl.
fk gips,nameljkkorreligofdigt

g
ips met daarln uitgestrooide giyskristallen,
kronkel
gi
psmetgekronkeldewltteengrjze
banden, - en &'cl
tgtimgipsj dat uit dunne
kristalljneplaatlesbestaat.
Men vindthetgipshoofdzakeljk indewa-

omsl
aqtiger.Hier begint men met een dikken glpsbrj te leggen op het gedeeltetusschen de borst en den baard (1 ;g. 2).Is
'

tervov ingen;in Duitschland doorgaans met
klipzout in de zechsteen-,bonten zandsteen-,
musschelkalk-en keupervorming.Men meent,
dat veel gips door het opnemen van water
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uitanlw*ietofwatervrjen zwavelzurenkalk

is ontstaan. Het gips wordt gemalen om t0t
bemesting der landen te dienen, vooralvan

-:
(.3.K.:(-..,2k..n-.,g.

)*
/

. . . --.x.-. ..

klaverlanden,- voortsdienthet,doorgloejing
van het water bevrjd, t0t het leggen van

Fig.1.Gips.

eersten,die hetmenscheljk ligchaam in gips
modelleerde.Demeest-beroemdeverzamelingen
#angiys-afgietselsvanantiekekunstgewrochten
zjn d1e van RafaëlA:l.
gd te Madrid en te

is doorwigvormigestukken,waarin men bj
a groefjes gemaakt heeftom ze in elkander
te doen passen.00k heeft men er bj de
cjfers 1j2,3 enz.houten kloslesingedrukt,
waaraan draden bevestigd zjn.Daarna giet

vloeren,tot stucadoorwerk en tothetvervaar- dit gedeelte hard, dan volgthet tw eede van
diyen vanafgietselsvanbeelden.AndmeaFerpc- den baard t0t aan den neus (2),en z0o gaat
clt%o te Florence (1433- 1488) was een der men voort,totdat het geheele beeld omgeven

Dresden.
T0t het vervaardigen der vormen!waarin men om het geheel den mantel M M ',die

m gescheiden kan worden.Zjn na het
het gils gegoten moet worden,bezlgt men bj
desgeljks glps of00k weleenmengselvan hard worden van een en ander de draden

ljm en stroop,hetwelkveerkrachtigevormen 0, C, cenz.doordegeboorde gatenstjfaanlevert.Is het oorspronkeljke vlak,bjvoor- getrokken en heeft men 00k n0g den mantel
beeld een muntstuk , dan heeft het maken omwoeld,dan is,nadathetmodèl eruitvervan een vorm weinig zwarigheid. Men 0m- wjderd isen de deelenwederinelkaargezet
geeft het modèl slechts met een verhoogden zjn,devorm in gereedheid.
houten of papieren rand,zoodat hierdoor als
Daar de gipsbrj de modellen bevoc,
htigt,
hetwareeen bakje ontstaat,waarin menden moeten deze tegen den nadeeligen invloed van
gipsbrj kan gieten.Men kan er dezennahet hetwaterbeveiligd worden,- hout dotll*een
hardworden gemakkeljk afnemen.Daarnaver- schellak-vernis,m arm er dnorzeerdunbladtin,
iadigt men dezen vorm met olie en was, en gipsdoorzeepsop.O0k degipsvormen zjn
omringtzedesgeljksmeteenhouten of'paqie- niet aanstonds bruikbaar: men moet ze bj
ren rand en gieteralsdan wcdergipsbrjln, eene gemiddelde temperatuur bevrjden Van
ter, en ze daarna bestrjdie na zjne verharding den afdruk vormt. het overtollige wa
Yen handelt desgeljks metde keerzjde van ken m et was, met boom olie of met boom het muntstuk en kan daarna de vlakke rug- olie en zeepwater,opdatzj hetafgietselna
gen derafdrukken vereenigen.
hethardwordengemakkeljk loslaten.Grooten
ruim ten vult m en
Moejeljker is
#Jp
r
A**N
niet geheel: m en
het, een vorm te
. T
verkrjgen, wanh
Fieterdengipsbrj
neer het modèl
diep ingesnedene
deelen heeft. Dit
kanmenopmerken

in bjgaande ;guur1.Hierzj A
de loodregte doorsnede van een reliéfjen erdedaarom heen gebragte
rand. Giet men
deze oppervlakte
v01 gips,dan kan
men dit niet 0ngeschonden van

hetmodèlverwj4eren. Daarom
moetmendeholten

m en laat hiervan
eene laag achter-
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herhaalt men,totdat de laag genoegzam e dikte
heeft.
Men modelleert
00k weleen borstbeeld van leem
naar de natuur.
Hieropbrengtm en
met een penseel
eene gekleurde
gipslaag en verder

witten gipsbrj.
metgipsvullen.Bj a en ckanmen ditdoen Voorts,alsdeze hardgeworden is,haaltm en
met a'en c',maar bj b moetde vulling om den leem er uit,en gietbn den hollen vorm
a, J en c eerst

ze te kunnen verwjderen in z-maalgeschie- wederyipsbrj,Isdezehard, dan neemt men
den met b en 1//. DM rna kan m en er den m et beltel en ham er de bovenste gipslaag
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Weg,terwjlmen zorg dr
aagt,delaatstinge- daarnategeljkmetallevuiligheidgemakkelt)k
gotene ni
ette beschadigen.Hierbjwordtmen verwtjderen kan.
steeds gewaarschuwd door de gekleurde gipsIn den laatsten tjd is uitgegloeide gips
laag, dathetverlangdebeeld eronmiddelljk vooralgebez
igd t@t hetleqgen vanverbanden.
onder ligt.Z0o verkrjgtmen eenegetrouwe Hetbezitnamenljk de elgenschap,dathet,
copie van het leemen modèl.
wanneer men er ongeveer een geljk voluom een gipsafgietselteverkrjgen van een
n water bjvoegt, in weinigeminuten t0t
levend mensch,handelt men op de volgende me
eene steenachtige massa verhardt.Zoodra nu

wjze.De huid vanhetaangezigtwordtmet de heelkundigebi
j het behandelen van eene
vet besmeerd, de haren en de baard, de beenbreuk de beenderen in denjuisten stand
oogen en neusgaten met eivliezen bedekt, en
in één van de neusgaten brengt men een

gebragt heeft, wordt het been in eene stof
gewikkeld, welke van gips doordrongen is
pjpje, om de ademhalinq niet af'te sluiten. en na hare bevochtiging tot een omkleedsel
Dan wordt het gelaat m een waterpassen verhardt,hetwelk de uiteinden derbeenderen
stand gebragt en haastig m et een gipsbrj belet Om dien stand te verlaten.M en volgt
bedekt, die reeds begint te verharden. Na hierbj verschillendemethoden.Sommigen beverloop van weinige m inuten is de m assa stroojen eenverbandmetgipspoeder,dompelen
hard genoeg, zoodat zj Yieggenol
uen kan het daarna in water en w inden het aanstonds
Tvorden.
om hetbeen,terwjlanderen in een bak een
W P** hebben reeds gezegd, dat gips eenig- brj vormen van gipspoeder enwaterenerhet
zins oplosbaar is in water zoodat men gips- verband in doopen, om het vervolgens om
beelden nim mer a'an vochtigheid mag bloot- het gebroken been te wikkelen.Het bezigen
stellen.Om zeeenigzinstegendenschadeljken van een gipsverband vereischtintusschen eene
invloed van hetwedertebeveiligen,bestrjkt groote bekwaamheid.Is hette l0s,dan vermen ze met olie ofvernis.N0g beter ishetj oorlooft hetdeverschuiving van degebrokene
daartoe stearine-zuur te gebruiken.De afgiet- uiteinden der beenderen, en is het te vast,
sels worden eerst sterk gedroogd en dan in dan veroorzaakthetdooraltesterkedrukking
een oven t0tbjna 1000C.verwarmd.Tevens ligtkoud en vuurversterving.Bovenaldientde
smeltmen etmevoldoendehoeveelhddstearine- heelktlndige, vôôr het leggen van zoodanig
Zuur 0n men legt het beeld ofhetvoorYierp verband,er volkomen van overtuigdtewezen,
er onqeveer 5 m inuten in,terwjlhetna de datde deelen in een juisten stand geplaatst
afkoellng met een zachten borstelwordtafFe- zjn.Inzonderheid komen zulkeverbanden te
borsteld. Zjn de d
VoorWerpen ntlVervaardlqd pas in den oorlog:waar de gew onden van
Van zuiver gips, an Verkrjgen zj door d1
0 het slagveld vervoerd m oeten worden.
behandeling het voorl
tomen Van ivoor. D ikGiraFe is een naam van Arabischen oorwjls worden zulke afkietsels gekleurd.Dit sprong enbtjverbasteringuithetwoordjiraj'
et
geschiedt door hetgipspoeder vöör het berei- Ontstaan.Daardoorw ordteeninAfrika,vooral
den van den brj metverwstofen tevermen- in Egypte,Ethiopië en Abessinië te huis begen, bjvoorbeeld met indigo, bergblaauw , hoorend? herkaauwend, t'w eehoevig zoogdier
ultramarjll,vermil
joen,menie,Engelschl'ood, aangeduld.De giraFe ismethaar langen hals
beenzwart enz., of door het gebruiken van hooger dan de olifant en het kam eel, - jay

gekleurd water.Hierbj Ontstaan slechtslichte zj bereikt aan de voorztjdeeenehoogte van

kletlren, (
lqar de witheid van hetgips geene nagenoeg 6 en van achteren eene hoogte van
andere gedoogt.W ilnlen devoorwerpen don- nagenoeg 3 Ned.e1.Hare huid is gevlektals

kermaken,dan dientmendeafkietsels,nadat die van den panther, doch de vlekken zjn
ze in gereedheid zjn gebragt,meteene verw- grooter en verder van één. Op het voom
laag te bedekken.H iertoe doet vooralpotlood hoofddragenhetmannetleenhetwjfle3korte,
uitm untende diensten;hct maaktde voorw er- kegelvormige,methaarbedekte,hoornvormige
pen grjsachtig zwart. Verlangt men eene uitwassen,welkemen a1seen nietOntwikkeld
bronskleur,dan voege men bj eene oplossing gewei kan beschouwen. De girafe is Z00r
van palmolie-zeep in waterwatjzer-ofkoper- schuw en gemakkeljk te temmen;zj voedt
vitriool of ook beide tegeljk. Den neêrslag? zich met bladeren en takken,- vooralm et
welke hiefdoorontstaat,drooge men,om dien

Afrikaansche M im osa-planten. In tammen

vervolgensmetljnolievernistewrjven.Hier- staat nuttigt zj hooi,mangelwortels,ujen,
mede nu bestrjke men de vooral'verwarmde h
maïs,tarwe en gerst.Jt
tlius Caesarbraytin
VoorW erpen van gips. Intussohen kan men
etJaar46vöörChr.deeerstelevendeglraFe
hierbj 00k de gewone handelwjze volgen, naar Europa. Thans vindt men er in alle
nameljk de voorwerpen met een vernis be- dierentuinen,waarzj zeergoed in hetleven
strjken en erdaarna meteen penseelbrons- bljven, zoo men ze slechts tegen koudeen
poederopbrengen.Hetgipsverkrjgthetvoor- vpchtigheid beveiligt.
komen van marmer,wanneermenhetbestrjkt
Girandole noemt men bj vuurwerken
met eene vloeistof,verkregen door 1 deelge- eelle verzameling van althans100 vuurpjlen,
zuiverdepotasch,2deelenVenetiaanschezeep, diete geljkertjd worden afgestoken.Vooral
2 deelen stearine en 40 deelen w ater m et de Italianen zjn hartstogteljke liefhebbers
elkanderte koken.Zjn gipsbeelden vuil, zoo van vtlurwerk, en het is hun een groot gekan men ze schoonmaken door ze met versch f
not,
b de girandole te aansehouwen, die bj
gekookte meeljap te bestrjken.Deze vormt èsteljke gelegenheden op denEugelsbtlrgte
daarop eene vllesachtigebedekking,welkem en
Rome oqtstoken wordt.
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GIRANDOLE= GIRANDIN.

Girard (Gabriël),een uitstekendFransch bemiddeling hj den 18denBrumairedebetrek-

taalkundige,geboren te Clermontin 1677 en king verkreeg van prefect in hetdepartement
overleden in 1748 als lid der Acadêmie,heeft Oise en vervolgens een zetelinhetTribunaat,

eenige zeer belangrjke werken in het licht
gegeven,van welke wjnoemen:rLajustesse
de la langue française (1718)'',- mDidionnaire universelle dessynonymesfrançais(3de
druk 1829)'',- en rvrais principes la de
langye frayçaise (1747).,.
Glrardln (De)isdenaam van eene aanzienljke Fransche familie,afkomstig van den
adelljken stam der Glterardini te Florence.

Daartoe behooren:
z?enl J$ol;d, vaarkies de Gltrril,geboren
ill 1735. Hi
j trad reeds vroeg in dienstbj
het Fransche leger, vertoetie vervolgens aan
hetHofvan denonttroondgnPoolschen Koning
Rtaninlaus te Nancy en verkreeg indenZeven-

Jarigen Oorlog denrangvan kolonelderkavallerie.Na hetsluiten van den vredevestigde
hj zich op zjn buitenverbljf Ermenonville
in het departement Oise en verleende aldaar

0ok aan zjn vriend Ronssea'
œeenewjkplaats.
Aanvankeljk beroettehj de grooteomwenteling metbljdschap,maartoen deregéringloosheid tQtdegrootstegruwelenleidde,keerde
hj terugnaarzjneenzaam verbljf.W è1werd
hj deswege in 1793 door de Jacobjnen als
een Koningsgezinde aangeklaagd,maarzjne

waarhj de oogmerken derfamilieBonaparte
met kracht bevorderde. Nadat hj in 1804
wederalskapitein bjhetlegergeplaatstwas,
vergezelde hj in 1806 Josepk .
ftl
zltz
ytvïenaar
Napels en later naar Spanje,waar hj als
brigade-generaal deelnam aan den Oorlog.Na
zjnterugkeerwerdhj lid vanhetMretgevend

Ligchaam en in 1812 prefed van hetdepartement Seine Infêrieure, in welke betrekking

hj de algemeeneachting verwierf.O0k nade
eersteRestauratiebehield hj datambt,doch
vervolgens,beschuldigd van hetschrjvenvan
een smaadschrifttegendeKoninkljkefamilie,
moesthj nadentweedenterugkeerderBourJpp,
yzjnebedieninglatenvaren.In 1819werd
.
hj prefectvan hetdepartementCôted'oren
tevenslidderKamer,waarhj,aandelinkerzjde
gezeten,alseen jverig verdedigerderconstitutionélevrjheidoptrad.Hjoverleedden27sten
Februarj 1827)terwjlhj cMêmoires,journal
et souvenirs''achterliet,d1eeen jaarna zjn
dood in hetlichtverschenen.
Aleœandre, graaf#,e Gvlrardin,een Fransch
generaal en een broeder van den voorgaande.

Hj werd geboren den 16den Januarj 1776,

nam deel aan al de veldtogten van hetKei.

erkende vaderlandsliefde strekte hem t0t be- zerrjk, en werd i
n 1814 brigade-yeneiaalschemning. Eene geweldige overstrooming, Laterbehoordehj t0tdeKoningsgezlndenen
die zjne pas-Mngelegde parken verwoestte, bekleeddehetambtvanopperlagermeesteraan
en de w oelingen der Revolutie noodzaakten het H0fvan KarelX.Hjgafeen rMémoi
re
hem int
,u
sschen, zjne geliefkoosde verbljf- surlasituationpolitiqueetm llitairedel'Europe

plaats gedurendeeenigen tjd teverlaten.Hj (1844)''in het licht, en overleed den 5dEn
overleed aldaarden zosten October1808.Zjn Augustus 1855.
geschrift cDe la composition des paysages

Ernsts'ftxslltz.
s,graafdeGi9*cr#zs,deoudste

(1777)''isln bjkansalle talen overgebragt.
Cêcile Sftzzzl.
slc.v X avier,graafde GïrtzrtNlz,
oudste zoon van den voorgaande.Hj werd
geboren te Lunevilleden 15denJanuarj1768,
wasreedsvroegritmeesterbj dekavallerieen
vormdezjn geestdoorden omgangmetRoltsddtz'
lr.Toen deFranscheOmwentelinguitbarstte,
was hj zeer met haar ingenomen, zooals

zoon van Clcile ,
VJJZIi,
:JtZ,
SXaviev.Hj werd
geboren den24stenJulj 1802,kwam inhetbezit
vanErmenonvilleen verkreeqin1830,toenhj
zjn ontslag nam uit de milltaire dienst,a1s
afgevaardigde van het departement Charente
zitting in de Kamer,waarhj metdevrjzinnige linkerzjde stemde.Bj de verkiezingen
van 1842 dedendeknoejerjenvanhetministérie hem denederlaag ljden,doch hj behaalde
er de overwinning in 1848 en 1849. In de
Constituante en Le
'gislativezathjop debanken der gematigde partj, en in 1852 werd
hj totsenatorbenoemd.
Emile de Girczrizl, een Fransch dagbladschrjver.HjwasdeOnwettigezoon vangeneraal Aleœandre de Girczrtfis werd geboren
in Zwitserland in 1802.Hj ontving zjne0pleiding aan een collègeteParjs,en werdvervolgens bj een makelaar in efecten in de
leergedaan.Hj schepteechtermeerbehagen
in het beoefenen der letterlkunde en gafreeds
vroeg zjn z
yEmile''in hetlicht,een tafereel
van zjne elgenejellgd,datin 1853 eene 4de
uitgavo beleefde.TjdenshetministérieM arfùlcc werd hj alsinspedeurvan zal
ten van
kunst aangesteld, en htjwaagde zieh tevens
aan stoute ondernemingen.Hj stichtte 2 dagbladen: pLe Volcur (1828)''en pLa Mode
(1829)'' die n0g al Opgang maakten;maar
nog betere zaken deed hj met het rlournal
desconnaissancesutiles(1831)'',dat slechts 4

bljktuiteene pLettredu vicomte d'Ermenonville à M....'' Als afgevaardigde van den
derden stand in de Provinciale Vergadering

te Senlis, stond hj de belangen van dien
stand met zooveeljver voortdatdelaatste

XLettre de cachet''tegenhem werd afgegeven.

Zj had echter geene kracht meer.In 1790
w'
erd hj doorhetdepartementoiseafgevaar-

digd naar de Nationale Vergadering, waar
hj eerstaan de linkerzjde plaats nam ,m aar
deze weldra vexliet,om aanderegterzjdebj

de constitutionêlen een zetel in te nemen.

Toen hj in 1793 van eenezending uitEngelandterugkeerde,moesthj zich,wetendedat
hj t0tde verdachten behoorde,bjeenbloedverwantteSêzanneverbergen;hjwerdechter
ontdekten metzjnebroedersnaardegevangenis gebragt. Getrouw aan de lessen van

Rolbssea'
t
b,leerde hj hierhet schrjnwerkersbedrjfen arbeidde vljtig, zoodathtj t
lnopgemerktden 9den Thermidorbereikte.Daarna
keerde hj terug naarErmenonvilleen kwam
er in kennismet Josepk .ftpstzycrfe,doorwiens
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francsdenjaargang kostteeninweinigemaan- ces politiques et littéraires sur l'lllemagne
den 120000 abonnésverwierf.Tevensmengde (1835)'',- nAfélangesdelittèratureetdemorale
lrl'irstrt
ldion intermêhj zichinallerleiondernemingen,die gedeel- (1840,2 dln)'',- nst
usagedes
teljk een zeer nadeeligen a:oop hadden.In diaireen France(1846)1'1- pDe l'
1836 deed hj het dagblad pLa Presse''in het passions dans le drame (1847).,, rcours
lichtverschjnen alseen orgaan derconserva- delittérature dramatique(1143)'', enmS0utievepolitiek,enwelvoorz00goedkoopenprjs, venirs etré:exionspolitiquesd'unjournaliste
dat iedere mededinging onmogeljk was.De (1859)''. In 1840 was hj lid der Fransc,
he
hedge twist, welkehj daarovervoerde met Académie geworden.
Delpltine Gtw) madame Emile de Girtv#ïs,
zjne tegenstanders,gaf aanleiding t0t zjn
tweegevecht met Armand Ct
zrZTJ, redadeur eene Fransche schrjfster en de echtgelt
oote
van den pNational'', die aan de ontvangene van den voorgaande.Zj werdgeborenteAken
wonde bezweek.In 1834 werd hj doorde den 26stenJanuarj 1804 en waseenedochter
kiezers van Bourganeufafkevaardigd naarde van de bekende schrjfster Sophia Gay, die
Kamer van Gedeputeerden. Later werd hj haar reeds vroeg eene letterkundige opleiding
telkens herkozen, doch weinige dagen vöör bezorqde. A1s eene schoone, blondl
okkige,
den 24sten Februarj1848nam hj zjnOntslag. lG-jarlge maagd bezong zj met geestdrift
In dejaren 1849 t0t1851vertegenwoordigde de Hellenen, den Franschen generaal Ftz.y,
hj het departement Bas-Rhin in hetW etge- Napoleon en Karel X.Eene reis, die zj in
vend Ligchaam enstemdeermetdeBergpartj, 1827 met hare moeder naar Italiè'ondernam ,
welkezjnecandidatuurOndersteundhad.Toch geleek Op een zegetogt.Te Rome in de Accawas hj niet zoo geschikt t0tpartjhoofd en démia Tiberina opgenomen en op het Capiredenaar a1s t0t redacteur van zjn dagblad, tool met een lauwerkransversierd,werd zj
hetwelk een verbazenden invloed verkreeg. eene tweede Corinna.Tweevan harebundels:
Nadat hj hetministérie-Gizpf,hetV00rl00- rLes essais poétiques (1824,4dedruk 1829)7'
pig Bewind,de monarchale reactie en de ge- en plues nouveaux essais poétiques (1825)'',
matigde republiek bj afwisseling verdedigd zjn uit dat eerste tjdperk afkomstig, De
en bestreden had, brag'
t hj alle hefboomen vorm dier gedichten is sierljk en zuiver,
in beweging, om generaal Cavaignae te doen hoewel zj de vrjheden der romantiek niet
vallen en Lodewi;k Napoleon aan hetbestuur versmaadde. Haar laatste gedicht rNapoline
te brengen.Nietteminrlgttehjvervolgenso0k (1833)''maakte niet veel opgang, maar is
tegen dezen zjne aanvallen.Bj deze staat- tochhetbestelierdicht,datzj geleverd heeft.
kundige kleurverwisseling,welke geen nadeel Nadat zj in 1831 in het huweljk was gescheen toe te brengen aan den aftrek van het treden met Emile de Girtviz
d, schreef zj
blad,beooqde Girardin eeneministériëlepor- den roman pLe lorgnon (zdeuitgave 1832)'',
tefeuille, dle hem telkens weder ontsnapte, waarop onderscheidene andere volgden. M en
vindt daarin eene mengeling van gevoel en
ironie. Haar proza is kernachtig, levendig,

als hj haar dacht te grjpen.Naden staatsstreek van 2December 1851werdhjvolgens
hetdecreetvan 9 Januarj 1852uitFrankrjk
verbannen,m aar ontving 2 maanden daarna,
toen zjneschoonmoederop stervenlag,reeds
verlof om derwaarts terug tekeeren,terwjl
hj door zjnebetrekking metprinsNapoleon
de vergunning wistte verw erven om inlandig
te bljven.MTeldra nam hj deredactievan zjn
dagblad weder op zich en volhardde daarin
tot aan 1856, toen hj zjn aandeel in die

helder en boejend.Vooralbehaaldezj gr00ten bjval doorharerparjschebrieven'',die
van 1836 t0t 1848 in hetfeuilleton van rLa

Presse''verschenen.Zj schreefze Onderden

pseudoniem van vicom te deZlfzzzt/
z
s
y.Zjgeven
eene m erkwaardige sehets van het sociale

leven te Parjs en zjn als verzameling meermalen gedrukt.Daarna bepaalde zj zich bj

het tooneel en gaf de treurspelen pludith
zaak aan de bankiers M illœud t.j Comp.voor (1843)'' en ncléopatre (1847)'' in het licht,
800000 francs verkocht. Hj was echter het waarin veel schoons gevonden wordt. Meer
s
tilzitten w einig gewredac
oon1tezoodathj in 1863 geschiktheid nOgbetoondezjvoorhetspreukdo
betrekking van
ur Nveder op zich

spel (proverbe), en hare 3 stukken: ,C'est
nam ,waarbj hem echterde toenmalige druk- la faute du mari(1851)'')- rluady TartuFe
perswet van hetKeizerrjk grootehindernissen (1853)'' - en vooral pLa joie fait peur
in den weg legde.Hj bepaalde zich daarom (1854)'' vonden grooten bjval. Zj overleed
d
bj
hetschrjvenvantooneelstukkenensmaakte te Parjs den 29sten Junj 1855.Hare roeue voldoenlng, dat daarovereen hevige pen- vres complètes''zjn in 1862 in 6 deelen,nestrjd Ontstond, dien hj zooveelmogeljk en hare rpoésies complètes'' in 1857 uitgezochtaan tewakkeren.Na hetoverljden van geven.
I'ranLoh xd.loçzllqsï: Girardin,zie k%aittt-M arczjne eerste echtgenoote,Del
phâne Gay,trad
hjin hethuweljk (1856)metMLnna.
fr
*fxz?pl#, Gircril.
gravin Tiefenbach, weduwe van den prins Girardon (François),een Fransch beeld-

van .
ytzt
çytïzl,en Overleed den llden April1873. houwer,geboren te Troyes in 1630,was een
ranLois a#v-t
Van zjne geschriften noemen wj:n'
rableau leerling van I'
/idr,maarhjoverde la,marche et des progrès de la llttérature trof weldra zjn meester.Hj leverde vooral

française a.
l
1 16me siêcle (1828)9')waarmede
hj een door de Académie uitgeloofden prtjs
verwierf, - pRapport sur l'état de l'instruction publiqueen Allemagne(1825)'',- pNoti-

eene menigte kunstgewrochten aan Lodelvj;k
X IT'
r, en na den dood van Lebrun (1690)
werd hem het bestuur opgedragen over de
beeldhouwers,die vûorden K oning werkzaam
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Nvaren.Ilj behaalde de overwinning op zjn
mededinger Pierre Tlgef, die ongetwjfeld
grooter talenten bezat, en zjn stjl bleef
de heerschende.œ rardon isnietvrj van de
gemanierdheid van zjne school,maar zjne

tientalgemmen metde hoofden van personen
uit de Grieksche fabelleer, welke thans het
musêum van het Vaticaan versieren.Op aan-

dringen van Tl
tormaldsen en Canova legdehj
zich o0k t0e op hetstempelsnjden,en vele
voortreFeljke medailjeszjn van hem afkomzjner tjdyenooten.Hj wachttezich voorde stig.Hj overleed teRome den 17den Novemuitvoering is zuiverder dan die van velen

jemaaktheld van Bernini, en wj outwaren ber 1857.
m zjne groûtereeenvoudigheid denavolging G ironde (De)ishetbenedenste,10geogr.
der Ouden.Behalve veleborstbeelden,leverde mj1langegedeeltevandeGaronne(ziealdaar),
hj hetberoemde,maartjdensde Omwente- hetwelk den naam heeft gegeven aan het
ling vernielde ruitevstandbeeld van Lodewl
jk dep- tement Glronde!het grootste van FrankXIF voor het Vendôme-plein.Het prachtig rjk.Het bestaat ult het eigenljke Guienne
pxaalgraf voûr Ricltelien, door hem vervaar- ofBordelais en het grootste gedeelte van het
digd, is echter n0g altjd in de kerk der landschap Bazadais, grenst ten westen aan

Sorbonne aanwezig. Gedeelteljk door hem
zelvententjdevanLebrun,gedeelteljkonder
zjn toezigtzjn demeeste beeldhouwwerken
te Versailles vervaardigd.Yan dezezjn rDe
Bchaking van Prosérpina'' en rllet bad van
Apollo''het merkwaardigst. Hj overleed a1s
diredeur en kansçlier der Académie op den
lsten September 1715.

Girasol of Zonnesteen,zie Aduïa.
Girgenti, zie Agriyentum.
G iro, zie W iss'
el.
Girodet-Trioson (AnneLouisdeCoussy),

Zee,en teltOp bjna 177 D geogr.mj1ruim

700000 inwoners. De bodem is er in het
westen, waar zieh duinen en zandsteppen

ter lengte van 20 geogr.mjllangsde kust
uitstrekken, welke echter thans gedeelteljk
metboomen beplantzjn,om de overstuiving
te beletten, moerassig en met heidevelden
bedekt, maar in het oosten zeer vrtlchtbaar

en metkosteljkewjngaardenversierd,welke
er ongeveer 25 L geogr.mjl bedekken en
i
%
#aarljks ongeveer een millioen oxhoofden
wjn opleveren.O0k verbouwtmen er veel

een Fransch historieschilder,geboren te M0n- graan,vooralmaïs,- voorts groenten,ooftt
targis den 5den Januarj 1767,wasaanvanke- tuinvruchten en hennep.D e bosschen hebben

ljk bestemd voor dekrjgsdienst,doch daar
hj meer neiging gevoelde vogr de schilderkunst, werd hj reeds vroeg opyenomen in
hetatelier van David.Op zojarlgen leeftjd
behaaldehj teRomedengrootenprjs.Nadat
hj dien in 1789 nogmaals verworven had,
ging hj in het volgende Jaar naar Italië,
waar hj pEndymion''1 e.en zjner meest-

er eene uitgebxoidheidvan 20 E3 geogr.mjl
en leveren veelhout!terpentjn enteer.Runderen en schapen ztln er in menigte,en de
bjenteelten devischvangstzjn ervan groot

Bonchamp en Cathelineau.,.Zjnelaatstegroote
schilderj NvasXDeheiligeLodewjk inEgypte''.
Hj overleed te Parjs den 19den December
1824.Zjneroeuvresposthumes'',zjne briofz
w isseling en een gedicht in 6 zangen, rLe
peintre'',bevattende,zjnin 1830doo1
*Coupùt

derigste wjngaarden, de welvarendste steden
en dgrpen liggen eraan derivierdeGironde.
Glrondknen noemde men ten tjde der
groote Fransche Omwenteling eene partj van

belang. Voorts levert de zee er veel zout.

De handel is er aanzienljk,en de fabrieknjverheid Ontwikkelt er zich meer en meer.
Men bereidterterpentjn,teer:hars,suiker,
glas,aardewerk enz.,en er zjn bloejende
loojertjen,weverjen,spinnerjen enjzergietm
rjen.Ook worden ergroote schepengebot
zwd.
Het middelpunt van handel en njverheid is
er de stad Bordeaux (ziealdaar).Ditdepar-

beroemde doeken, se,
hilderde. Niet mindex
fraai is zj-n Hippôcrates. Andere beroemde
l-n:pDe zondvloed''
s
tukken van zjnehand zi
ala''volgens hetverhaalvan Chatea.
rAtt
àritzzltf, - pHet oproer te Caïro''1 nNapoleon, de sleutels van W eenen in ontvangst tement is verdeeld in 6 arrondissementen,en
nemende''/- en rDeaanvoerdersderVendee
' , telt 48 cantons met547 gemeenten.De weel-

in 2 deelen in hetlicht gegeven.

gem atigde republikeinen, wier geschiedenis
allezins belangw ekkend m ag heeten.Toen in
Odober l791 de W etgevende Vergadering

Girometti (Guiseppe), een uitmuntend bjeenkwam ,koos het departement Gironde

Italiaansch bewerker Van edelgesteenten en de advocaten Vergnond,Gltadet?Gensonnlen
stempelsnjder,Nverd geborenteRomein 1780, Grangeneuvetbenevensdenjeugdlgenkoopman

wjdde zich eerst aan de beeldhouwkunst, Dueost0tatkevaardigden,en dezeverwierven
maar bepaalde zic'
h weldrabj den intaglio in er dogr hunne republikeinsche beginselen en
Piêtra dura (het snjden in'harden steen)en door hunne welsprekendheid weldra grooten
verkreeg op datgebied een Européschenroem. invloet
l. Met hen verbonden zich de partj
Totzjnebestekunstwerkenbehooren2groote van ,Brissot en de aanhangers van Roland,
cameeën met het hoofd van den genius op terwjl velen uit het centrum zich bj hen

het praalgraf van Clemens XI1I en met den voegden,zooals Condoreet,Ft-CA:J,Lasoltrce,
sc1J en Henri .fztzrïrlre. De
DPerseus''van Camova.Htjsneed een aantal Isnardt .Kez'.

voortreFeljke steenen voor den graaf van Girondjnen wierpen hun staatkundig gewigt

Sezzl-czri'/ltz, voor den hertog de f lcctu enz., in de'schaaltegenoverde reactionaire politiek
en vervaardigde in harden steen deportratten van hetH0f,zoodatdeK oningzichgedrongen
der merkwaardigste personen van zjn tjd. zag, om de gematigden Roland,D'umouriez,
Hj sneed er voorts voor den hertog van F0,
:- clarlère en Serran t0tm inisterste benoemen
eane, en oogstte bovenal grooten l0fm et een Toenhadhetden schjn,dathetH0fverzoend
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Democratie.Zj waagden het niet, openljk
echterde Girondjnen gewaarwerden,dathet vool-hetleven des Koningstestrjden,maar
H0fheimeljk betrekklng onderhield metden stemden meerendeelsvoor zjn dood,methet
buitenlandschenvjand,zagen zj zich verpligt uitzigt om hem vervolgens door een beroep
t0t het nemen van doortastende maatregelen. Op hetvol
k teredden.Dit7appelau peuqle''
,
was met de meerderheid der Kamer.Zoodra

Zj lokten decreten uit,waardooralle wederspannige priesters in ballingschap w erden
gezonden,terwjleenlegervan20000miliciens
uit alle departementen in de nabjheid van
Parjs 'werd zamengetrokken. De Koning
w eigerde de bekrachtiging dezer decreten en
ontsloeg hetGirondjnsch ministérie,hetwelk
het oproer van 20 Junj 1792 ten gevolgehad,
dat door de Girondjnen althans nietverhinderd w erd.Intusschen gevoelden de aanvoerders dezer partj, zooals G'
aadet, Gensonnê,
.W'
ri,
:.
Nt?J,enz.,dat zoowelhun invloed,alsde
maatschappeljkc orde en de constitutie door
de volkswoede ernstig werden bedreigd.Zj
knoopten alzoo onderhandelingen aan m et
het H0f en boden den Koning hunne Ondersteuning aan onder voorwaarde van een constitutioneel regéringsbeleid.Inmiddelsmaakte
de Opstand van 10 Augustus?bevorderd door

door Veryniaud, nadat hj voor ,sunujugs

dood gestemd had, in eene welsprekende re-

devoering aanbevolen, werd bj eenevierde
stemmingverworpen,endeGirondjnenzagen
zich blootgesteld aan de aanval.
len van alle
partjen.hl
'
-ettemin waagden zj het,in 1793

M amat m et eene aanklagt wegens oproerma-

kerj te bedreigen.Maratvormde toen met
de meest verwoede partjhoofden der Co1*deliers en der Jacobjnen eene zamenzwering,
welke niets minder bedoeldedan hetvermoorden van hetgrootste gedeelte der Conventie.
Datvoornem en z0u den loden M aartvolvoerd
Tiorden, maar de Girondjnen verhinderden
het door zich van wapens te voorzien. De

zaâmgezworenen maakten nu gebruik van den
tegenspoed van het noorderleger, van de afvalligheid van D'Hmoltriez en van den opstand
der koningsgezinden, om het volk tegen de

Roland en den Girondjn Barbaro'
u.
'
reeneinde Girondjnen inhetharnastejagen.Den 8sten

aan het koningschap en aan alle onderhande- April verscheen voor de eerste maal eene
lingen.DeGirondjnenkwamen nu wederaan deputatie van de Gemeente van Parjsin t1e
het hoofd der zaken, doch hun invloed Op Vergadering en eischte, dat 22 leden uitde
den gang der Omwenteling was inmiddels Conventie zouden verwjderd worden. Deze

overgegaan in de handen der Jacobjnen. gebeurtenis deed een geweldigen partjhaat
Door hun talent voerden zj heerschappj in ontbranden. Robemierre besehuldigde de aande Vergadering,doch zj konden devolksbe- voerderszjnertegenstandersvan verraad.De
wegingen nietbeteugelenendebloedigetoonee- Girondjnen daarentegen legden de bewjzen

len van 1 en 2 September nietvoorkomen. over van de zam enzw ering van M araten beNadat het zamenroepen der ConventieOp den werkten, dat hj den 13den Aprilwerd aanzlsten September1792 eene geheelandere ver- geklaagd. Den 15den en 18de1zverschenen op
houding gybragt had in de partjen, zagen nieuw deputatiën,om denzelfden eisch teher-

zich deGlrondjnen inaantalversterktenbe- halen, en toen Marat vrjgesproken werd,

gaven zich uit het linker centrum naar de

droeg het gemeen hem in triomfnaardeVer-

uitersteregterzjde.De Bergpartj telde in de gadering.
De beraadslagingen over de nieuwe, door
24 afgevaardigden uit Parjs de geweldigste

omwentelinrsmannen, die, schoon klein in Condoreet ontworpene constitutie scheen nu

getal: magtlg waren door hunne dweepzieke a:eiding te bezorgen aan de strjdende pargeestvervoering. Niettemin traden de Giron- tjen. Eerst toen G'
aadett bj de bepalingen

djnen in het strjdperk en eischten straf voor omtrent ogroer, de afzetting verlangde der
de Septembermannen,zoodat zj de handel- revolutionalre overheden in de hoofdstad,en
wjze van Robespierre, M arat en Danton af- deGirondjnendebenoeming eenerCommissie

keurden. Lasource deed tevens het voorstel, van 12 leden doordreven,w elke voortaan het
dat (1e Conventie terharer veiligheidzichom- toezigt zou hebben op alle zamenspanningen

ringen zou met eene yewapende bedekking te Parjs, barstte de storm weder los.Ge-

uit reeds genoem de millciens.Ditvoorstelbe- noemde commissie nam aanstonds Hlbert,den
oogde een maatregeltegen de oppermagt van uitzinnigsten xevolutionair der geheele gehet volk van Parjs en ontstak de Berggartj meente, in hechtenis. Den 25sten M ei en
in woede. Robespierg'e beschuldigde de Glron- daarna,verschenen nu dageljks deputaties uit

djnen van Foederalismus,en deze klaagden hetvolk voorde Conventie,om opdebevrt
jde Bergpartj aan, als wilde zj zich door ding van Hlbert, de vernietiging dier C0mm iddel van het graauw m eester maken van missieen deverwjderingderGirondjnenaande dictatuur.Om zich van hetvermoeden.van tedringen. Tevens m aakten M araten Robeskoninrsgezindheid te zuiveren,deden voorts 'idrr: voorbereidselen t0t een algemeenen opde Glrondjnen het voorstcl, dat de hertpg stand der sectie-vegaderingen. Den 3lsten
van Orléans in hechtenis z0u genomen wox- Meit toen de woede ln de Conventie ten t0p
den en da'tmen alle uitgewekenen en konings- gestegen was, verscheen aldaar op nieuw
gezinden ter dood zotl veroordeelen.Hierdoor een volkshoop en eischte, dat de Giron-

gingen zj Over tot eene transactie,waardoor
zj hunne zelfstandigheid ondermjnden. Het
proeès van den Koning bewees n0g sterker,
dat zj, in weerwilvan htmnemeerderheid,
zwichten moesten voor de Bergpartj en de

djnen in staat van beschuldiging zouden
gesteld worden,terwjlHenriot,dekommandantder Sansculotten ,hetvergaderingsgebouw

metzjnekanonnenomsingeldhield.N0gbood

de Conventie tegenstand, gesteund door de
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welsprekendheid van A adet en Vergniand.
Alleen de ontbinding der Commissie werdtoegestaan. De meeste Girondj'nen verschenen
echter niet langer in de vergadering. Toen
het volk den lsten Junjwederom in deConventie verscheen en Hassenfratzteen scheikundige,de eischen van den voorgaanden dag

den nacht werden .Beis.
not, Veryni= d,Gensonnl, Dfxco.
v, Fonfrède, Zccczd, Lasource,
Valazl. thllery, I'altoltet, .lll.p:'
rref, Carra
.l
zeAtz'r#y,Duohâtel,Gardien,Boulea'lg,.fdcfzthtxiq
:,
Vi
gée,Duprat,Mainnielleen Antiboulterdood

veroordeeld en methet ljk van Valazh die
bj hetvernemen van hetvonniszich meteen

herhaaldejbeloofde zj,djtzj daaroverz0u dolk doorstak,geguillotineerd.M etrepublikein-

raadplegen met het Comite du salut public. sche geestdriftzongen zj,op weg naardegeDen volgenden dag deed Barère aan de Gi- regtsplaats, de M arseillaise en stierven met

rondjnen hetvoorstel,om zich t0thandha- moed.LaterwerdenteParjsConstard,Manuëb
ving derrustvrjwillig aan deVergaderingte 01,:.:,, Noël, Kersaint,Rabaut-saint-Etienne,
onttrekken, waartegen echter Lanjninais en Wcrpcrtîen Maznyeronderdevalbjlgebragt.
Barbarou ten sterkste in verzet kwamen. Te Bordegux beklommen Bireteau, GrangeInmiddels had Henriot met de artillerie het selr:, G'
ltadet, Salles en Barbarou - te
gebouw derVerqaderi
ng bezet, en toen de Brives Lidon en Cltambon, te Perigtleux
en te Rochelle Deeltlzean het
afgevaardigden wllden heengaan,werden zj Valady,
met geweld in de zaal teruggedreven. Nu sc
Pl
havo
tiont. .zeùdcgp:iverdronk zich te Marseille,
deed Coldl
ton,nadathj debexaadslagingvrj
en Wlzpfzwierven rond in Bretagne,

verklaard had, een besluit nemen,waarbj waarzjvermoedeljk vangebrekomkwamen,
aan 30Oirondjnen,den minister Clavièreen daar men hunne half d00rde wolven verslon-

Lebrnn voorloopig huisarrest opgelegd werd. dene lt
jken in denabjheid van Castillon 0gDadeljk protesteerden 73 leden derConventie spoorde, en Condoreetbragtzich door verglf
tegen dezenmaatregelvangeweld.Hetgrootste ûm het leven. Roland doorboorde zich met
gedeelte derGirondjnen wasinmiddelsreeds een dolk, nadat zjne vrouw op hetschavot
naar het land vertrokken.De departem enten gestorven was. Zestien m aanden later,nadat
Eure, Calvados en het voormalig Bretagne het Schrikbewind gevallen Tvas, nam en de
kwamen ter hunner verdediging in Opstand, ballingen en onder dezede Girondjnen Zxzoodat zich onder het bevel van generaal juinais,.
llç/àr-pz
l,Pontlooulant,Louret,Isnard
Wimpfen eenfoederalistisch legervormde,dat en Larirore weder zitting in de Conventie.
de Republiek wilde redden uitde handen van Een di
chterljk,schoonnietonpartjdigtafereel
het graauw derhoofdstad.O0k te Lyon,Mam van de lotgevallen der Girondpnen vlndtmen
seille en Bordeaux ontstonden volksbewegin- in de rllistoiredesGirondins(1847,8 dlnl''
gen ten gunste derGirondjnen.Dejverder van Lamartine.
Conventie, die den 9den Julj deoproerige Gis en G isdur, zie Toonaard.
departementen buiten de wet verklaarde,beGiseke (Nikolas Dietrich), een Duitsch

t
eugeldeechterdienopstand.Den zostenJul! schrjver,die niet weinigheeftmedegewerkt
nam het leger der revolutionairen Caen,de
t0t ontwikkeling van den goeden smaak in

hoofdplaatsderopstandelingen,inbezit,waarna
afgevaardigden der Conventie aan hethoofd
der Sansculotten zich naar de overige steden

begaven, om er de inwoners vreeseljk te
straFen. Tevens vertraagde de Conventie het

procès derGirondjnen,om op hen deschuld

zjn vaderland, werd geboren den zden April
1724 te Csoba in Neder-Hongarje.Na den
dood van zjn vaderbegafhj zich metzjne
moeder naar Hamburg, waar hj de gunst
verwierfvan Brockesen A'
twedors.lljstudeerde
voorts te Leipzig en werd huisonderwjzer in
Hannover en Brunswjk.MetSchlegelvervolgde
hj de pNeue Bxemische Beitrëge''Onder den

te kunnen werpen van al die gebeurtenissen.
Eerst den 3den October moest Amar als lid
van het Comité du salutpublic daarvan ver- titelvan rsamm lung vermischterSchriften''t0t

slaguitbrengen.Hj beschuldigdedeGirondj- aan 1754.In 1753 werdhj/qredikantteTraunen van eene zamenzw ering tegen de Repu- tenstein in Brunswjk, - ln het volgende
bliek metLodewl
jk XVI,metde Koningsge- jaar opper-hofprediker te Quedlinburg,en in

zinden, met den hertoq van Orllans m et 1:60 superintendent te Sondershausen,waar
Zc/J.
t
ydï/d en metdenminlsterPitt,eneischte hj den 23sten Februarj 1765 overleed.Hj
de verbanning der afgevaardigden, die zieh
waseen man van grootebeschavingenfjnen
verwjderd hadden, alsmede der 73 die in smaak,en zjne mpoetisehe W erke''werdem

verzet gekom en waren, - voorts hetin be- i
n 1767doorzjn vriend Gârtneruitgeqeven.
gchuldiginr stellen der 23 gevangenen voor O0k zjne zoneu Jmgnst-Lf#fzli.gChnston,
de revolutlonaire regtbank.De Conventie gaf geboren den zlsten Julj 1756 en overleden
daaraan hare toestemming, en het bloedig den 17den April 1832,en Otto,geboren den
tooneel werd den Tden October geopend met 4den Februarj 1763 en ovexleden den loden
de teregtstelling van den verbannen,maar te Junj 1838,hebbenzichdoordichterljkegaven

Parjs ontdekten afgevaardigde Gorsas.Den onderscheiden.- Zjn achterkleinzoon HeinQ4sten nam het procès voor de revolutionaire
regtbank een aanvang.De beschuldigerswaren

rscFzImdmig Apàerf Giseke)geboren teM arien-

werder den 15den Januarj 1827, heeft als
romanschrjver en tooneeldichter een goeden
#'2#Igz
?J1e.De Girondjnen verdedigden zich naam verworven.Hj studeerdete Breslauen
echter op zulk eene schitterende wt
jze,dat te Halle in de wjsbeyeerte en gesehiedenis
de Conventie den 3osten besluiten moest,om en schreef:gModerne Tltanen (1850,3dln,2de
het onderzoek testaken.In dendaaropvolgen- drnk 1853)'',- sKleineWeltundgroszeW elt
m annen als Pache, Câabol, W'
J&CZ'J cn Faöre
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(1853,3dlnl'' pcarriere(1853,2dlnl'',- der Franco-oostenrjksche Bank te Weenen
Pfarr-Röschen(1851,Q dln;2dedruk1854)'', en van oppercurator van de eerste OostenX0.L.Brook (1862,2dlnl'',- rlfâth- rjksghespaarkas.
chen (1864,4 dlnl'',- en detooneelstulcken
G lslason (Konrad),een uitstekend kenner
DJohannesRathenow ,Biirgermeisterv0nBerlin der oude Skandinavische letterkunde, werd
(1854)''1 rDiebeidenCagliostro(1857)'',- geboren in het noorden van Ilsland op den

Moritzv0n Sachzen (1860)'',- en nluucif
br
(1860)'',- alsmede de rDramatischeBilder
atlsdeutscherGeschiehte (1865):'.
Giskra (Karl),een Oostenrjksch staatsman, geboren den 29sten Januarj 1820 te
Triibau in Moravië,bezocht in 1831 de universiteit te W eenen,waar hj in de regten
studeerde.Bereids in 1840 verkreeg hj den
graad van doctor in de wjsbegeerte, en in
1843 dien van doctor in de regten. Reeds

3den Julj 1808 en wjdde zich in 1831 te

Kopenhagen aan de regtsgeleerdheid en aan
de Duitsche letterkunde.Deze laatste bragt
hem t0tde beoefening der Indo-Gemnaansche

talen.In 1846gafhjeeneIlslandschespraak-

ktlnst,enin1851eenIlslandsch-Deensch woordenboek in het licht.D it werd gevolgd in
1858 door eene roud-Noorsche vormenleer''.

VoortsheefthjOnderscheideneoud-llslandsche

geschriften, alsmede ophelderingen omtrent

vöôr dezen tjd werd hem tjdeljk hethoog- de moejeljksteplaatsen uitdegediehten der
leeraarsambt in de geschiedenis toevertrouwd. Skalden, voorts eenige verhandelingen van
In 1844 trad hj in staatsdienst, doch kort taalkundigen inhoud in hetlichtgegeven.In

daarna werd hti tot assistent en in 1846 t0t 1848 werd hj doeent,laterhoogleeraarinde

buitengewoon hoogleeraar in de staatsweten- Noorsche talen aan de universiteitte Kopenschappen enz.aan de hoogeschoolte W eenen hagen.Voorts zag hj zich benoemd t0tlid
benoemd.Tn Maart 1848 behoorde hj t0tde vanverschillendeacademiënengenootschappen.
leden van den academischen Senaat, welke
Gisting noemde men aanvankeljk eene
de zjde der volksbeweging kozen.Hj orga- met gasontwikkeling, alzoo met borreling
niseerde het studenten-legioen en werd door en beweyl
ng gepaard gaande ontleding van
dit laatste naar hetVöör-parlementte Franlt- bewerkttllgde stoFen in eene vloeistof! bj
fort aan de Main afgevaardiyd.In3 kiesdis- eene onbelemmerde werking der schelkuntriden t0t 1id van de Dultsche Nationale dige verwantschap en bj vrtlen toegang
Vergadering benoemd, nam hj aan hare der dampkringslucht. Thans echter is het
beraadslagingen deel, totdat zj haren zetel begrip van gisting veel uitgebreider; m en
naar Stuttgartverlegde.Tegen het einde van bedoeltnameljk daarmede elkeontledingvan
1850 keerde hj terug naar Oostenrjk, waar eene organische stof,welke dooreenegiststof

hj 10 Jaar lang vruehtelooze pogingen aan- (ferment)veroorzaaktwordt,algaatdieont-

wendde, om als advocaat te worden toege- l
edinq 0ok nietvergezeldvangasontwikkeling
laten.Dit gelukte hem eerst in 1860ydoch en zlgtbare beweging. Men moet daarbj 2

niette W eenen,maarteBriinn.Hjverwierf zelfstandigheden onderscheiden,nameljk êéne,
er spoedig hetalgemeen vertrouwen en eene

uitgebreide practjk.W eldra werd hj t0tlid
van den gemeenteraad,van den Landdag en
van den Rjksdag gekozen.op den Landdag
van Moravië bevond hj zich aan hethoofd
der Duitsch-liberale partj, alsook in den
Rjksraad. waar hj zich doorzjn redenaarstalent onderscheidde. Steeds trad hj op a1s
de moedige verdediger van alle vrjzinnige
denkbeelden van zjn tjd. In het voorjaar
van 1866, kort vöör het binnentrekken der
Pruissen in Brinn,werd hj aldaar totburgemeester gekozen.In 1867 werd hj voorzitter

die de ontleding doet ontstaan,en ééne,die
haar ondergaat. De eerste,gist genaamd,is

gewoonljk een bedorven of zich ontledend
stikstofhoudend ligchaam.Alle stoFen,welke

V00r bederf vatbaar zjn,bevinden zich in
bedorven toestand in den staat van gist,dat
wi1zeggen,ztibezitten hetvermogen om an-

dere voor gisting vatbare stoFen te doen gisten. Slechts weinige zelfstandigheden hebben
de geschiktheid om te bederven en in gist
te veranderenj- m aar m en vindtze overal,
i1z elk deel van ieder bew erktuigd w ezen.
D aartoe bebooren de albumine de caseïne en

van het H uis van Afgevaardigden, en niet ibrine (eiwit-, kaas- en vezelstof), de ljmlang daarna in hetministérieAlterspeeg belast gevende bestanddeelen van het dierljk ligm et de portefeuillevan BinnenlandscheZaken. chaam,dierljk sljm, dierljke uitwerpselen,

Als zoodanig bleefhj werkzaam in hetministérie Hasner,doch nam in Maart 1870 zjn
ontslag,Omdathj alstoen geene genoegzame
sympathie vond voorzjn voorstel,Om op de

galenhersenen.Eenmerkwaardigverschjnsel
bj bederfen gisting isdeaanwezigheid van

Gedurende zjn bewind heefthj vele vrjzinnigemaatregelen genomen,en bj zjneaftreding verleende de Keizer hem den titelvan
gelzeimraad. Na dien ttjd werd hj door de
stad W eenen bj herhalingafgevaardigd naar
den Landdag en doordezen naardenRjksdag
gezonden, waar hj met jver strjd voert
voor zjne beginselen. Hj heeft voorts de

wezens vooxhanden zjn.Zj moeten in de
gistende vloeistof kunnen vermeerderen 0n
groejen, zoodat de noodige voedende zelfstandigheden in het vochtaanw ezig dienen te
zjn. De eiwitachtige ligehamen kunnen het
noodige leveren voor de ontwikkeling van de
levende fermenten,maar zj kunnen zeergoed

microscopische levende wezens) welke op de

gistingeenbelangrjkeninvloedhebben.Tcdfdffr

leden van het Huis van Afgevaardigden de en anderen hebben aangetoond,datde gisting
regtstreeksche verkiezingen t0e te passen. slechts dan plaatsvindt,wanneerdezelevende

betrekkingen op zieh genomen van voorzitter

gemist worden, indien slechts eenige onbewerktuigde stoFeny vooral amm oniakzouten
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en phosphorzure zouten,Mnwezip zjn.De werkinr van hetmoutoflievervan dedaarin
kiemen van die microscopisch klelne planten

aanwezlge diastase), - en de sl%jmqistin.
q,
en dieren zweven in somtjdsgrootehoeveel- waarin vele suikerhoudende plantensappen,
heid in de lucht en kunnen alzoo aanleiding zooals dat van suiker- en beetwortels enz-,
geven t0t het ontstaan van gisting. In hare gebragtworden,waarbjeenegomachtigezelfwerking zjn de giststofen even verschillend standigheid ontstaat, welke aan het sap eene
alsin harezamenstelling,enwanneerzj met dikke,sljmetige hoedanigheid geeft.
stoFen,die voor gisting vatbaar zjn,in aan- Vooral in den laatsten tjd hebben vele
rakinq komen,brengen zj zeerverschillende natuuronderzoekers hunne aandacht Op de
ontledlngen voort.M ecstalvereischteenevoor gistinggevestigd.VanhennoemenwjPastenr,
gisting vatbare stof eene bcpaalde soort van A.de Tc,ry,J. Wiesner,Hallier,.#. Wagnee
gist, om t0t ontleding te komen. over de en Tr- be,en men houdt er zich thans van

oorzaak en den aard dergistingsverschjnselen overtuird,dat de zonderlinge verschjnselen
heeft de wetenschap n0g niet haar laatste
woord gesproken,maar toch reeds een helder
licht verspreid. Intusschen is het boven allen

dergistlng,inzonderheid deralkohol
ischeyis-

bepaalde voorwaarden.Hiertoe behoortin de
eerste plaats de aanwezigheid van water en
van een warmtegraad,welke zich binnen de
grenzen mod hot
lden van 80en 34OC.Voorts
talle Oorzaken,die het
leert de ervaring,da'
bederfophefen,0ok degisting doen ophouden.
Men heeft, naar gelang van den aard der
gistende stoFen, veischillende soorten van

dige plant, maar afkomstig van de schim-

Fzplïq
scAe gisting,omdatzj eenegewigtigerol
vervult bj de vervaardiging van wjn,bier,
brandewjn en brood.Zj isom diereden met
groote naauwkeurigheid onderzocht.Zj ontleedt de stliker in wjngeesten koolzuuren

ljkt op celluloseen wordtdoordeTlr!/be-

t
ing, veroorzaakt worden door een ylstzwam , alzoo door een klein cryptogamlsch
twjfelverheven,datdegisting ietsandersis plantje.Dezegistzwam ,bj hetbierdennaam
dan de bloote werking der scheikundige ver- van Saleharomyees (Apr-idcïlzzl) eerenisiae
wantschap: alsmede dat zj gebonden isaan dragende, is waarschjnljk geene zelfstanmelplantjes Penoilliltm plclc'
,'
z
l, Aseopkora

rslc6tb,Aseopltor@eJICt-,
:en PerieoniaAyclïsl,

.

wier spoxen in den damykring rond zweven. D e biergist bestaatult cellen,die eene
middelljn van 0,008 t0t 0,014 Ned.streep

en eene b0l- of eivormige gedaante hebben.
In elke cel onderscheidt men den celwand en
gisting.Debelangrjlksteisvoorzekerdealko- het protoplasm a.D e aard van den wand gestempeld met den naam van zIvlbmeelluïose.

Het protoqlasma reageert op dezelfde wjze
alsalleeiwltachtigeligchamen.De3gistsoorten
der alkoholische gisting zjn bier-, brandekomtdaarin metelke andere gisting overeen, wjn-, en wtjnmostgist. Tusschen de beide
dat zj met het ontstaan van gist gepaard eersten bestaat nagenoeg geen onderscheid,
gaat. Eenige natutlronderzoekers hebben die doch de cellen der laatste zjn veelkleiner
ontleding toeqeschreven aan devoortplanting en loopen aan de uiteinden puntig uit.
De gist,welke zich in gistende vloeistofen
ontwikkellng der gistcellen, - waarbj
evenwel is 0P te m erken, dat men de be- aan de oppervlakte verzam elt, draagt den
standdeelen Yan de suiker in den vorm van naam van borenyist,terwjlmen op denbodem
wjngeest en koolzuur onverminderd terug- der gistkuipen de onderght vindt. Ttlsschen
en

krjgt.Er schjnt dus niets voor de voeding
dier gistcellen te zjn afgestaan,- watmen
echter later anders heeft ingezien. - Bj
vrjen toegang der luchtgaatwjngeestover
in eeneazl
jnznre.
/dfizw enverandertinazjn.Een zeer dageljksch gistingsverloop is voorts

die beiden bestaat volyens Rndolf Wrt
wler
een aanmerkeljk verschll, hoewel zjne bewering, dat de bovengist uit ketenvorm ige

celrjen en de ondergistuitenkelvoudigecellen
bestaat,doorRyma'
nn bestreden is.Levende
gistcellen, geschikt om te groejen en zich te

het zuur w orden van melk.Deze laatste be- vermenigvuldi
yen, zjn volstrekt noodig om
staat,. bebalve uit boter, voornameljk uit iets aan hetglsten te brengen.D oodtmen de

kaasstof, een alkali (natron)en melksuiker. gistplantdoortegrootehitteofdoorbjvoeging
D00r de dampkringslucht komen de sporen van zwavelzuur,dan heeft zj geene kracht

(kiemen) van een klein ylantje in de melk, meerom eenegistingvoorttebrengen.Daaren-

waardoor de melksuiker ln melkzuur verandert. Door dit zuur wordt het alkali verzadigd, en de kaasstof scheidtzich af.Men
zegt dan, dat de tnelk strenzt.I)e nnelkzure
yistiny heeft ook plaats, wanneer men bj
suiker,.zetmeel,houtvezels enz.eene giststof

tegeniseeneuiterstgeringehoeveelheidlevende
gistcellen voldoende, om eene daarvoor vat-

barevloeistoftedoen qisten.Alleeneenesuikerhoudende vloeistoflsvatbaarvooralkoholische gisting,zooals de motltderbierbrouwe-

rjen,demoutder brandewjnstokerjen en de
voegt,alsmede bj hetmaken van zuurkool, wjnmost,welke,behalvesuiker(dextrose of
bj hetinleggen van augurken enz.- Voorts levulose),eene voldoende hoeveelheid stikstofheeft men de boterz-e .
/.
9J1:t welke men houdende en onbewerktuigde stolen (phosals eene voortzetting der melkzure gisting phorzt
lur, kiezelzuur en kali) bevatten t0t
kan beschouwen. Zj ontstaat wanneer men voeding der cellen. Eene scheikundig zuivere
bg zetmeel, suiker enz.water giet,er wat suikeroplossiny i: derhalve niet voor gisting
bedorven kaasen krjtbjvoegtenhetmengsel vatbaar. Izlebl.f en anderen hebben beweerd,
bj eenetemperatuurvan 32OC.laatstaan.- dat 00k dextmne aan het gisten kan gebragt
Eindeljk heeftmen n0gde s'
t
ikergisting (eene 'worden, en m en m oet zulks welligt zéô verQmzetting van zetmeel in suiker door de klaren, dat de spruiten der gistplant op ie
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wjze van diastase werken en dedextrinein hetwelk volgens eene vastgestelde schikking
suiker omzetten.
steedsin denzelfden tnestand mcetbljven.
Gedurende de gisting vermeerdert de hoeVoorts is ditstadje vermaard geworden in
veelheid gist en wel op kosten van een ge- den Pruissisch-Duitschen oorlog van 1866door
deelte deropgeloste suikerenvan devoedende het gevecht van den 29sten Junj. Op dien

ëmstofder gistcellen.De overbljvende suiker, dag had de 5dePruissische divisie van T'
ten bedrage van ongeveer 900/0,splitst zich ylïzw bevel ontvangen, om Gitschin te bedaarna bj dealkoholische gistingin koolzuur zetten.De generaalverdeelde zjn leger in
en alkohol,benevens eenegeringehoeveelheid
glycerine en barnsteenzuur.

3 kolonnes.D em iddelste veroverdePodulsch,

maar stiet het hoofd voorBrada,terwjlde
In debakkerjenwordtzooveelgistgebrt
likt, regterkolonnein hetbûsc,
h een aanmerkeljk
dat de bierbrouwerjen in die behoefte niet voordeel op de Oostenrjkers behaalde,en de
kunnen voorzien.D aarom heeft men er voor- linker hun des avonds de dorpen Zames en
deelingevonden,debrandewjnstokerjenz00- Diletz ontrukte, bj welkegelegenheidhet
danig in terigten,dathetverkrjgenvangist lstebatal
jon SaksischejagersdoordeOostenhoofdzaak werd.om kunstmatige gistte ver- rjkers voor Pruissen gehouden en sterk bekrjgen laatmengebroken gerstofroggeopde schoten werd. Zôö was de toestand op het
gewonewjzemouten,voegterkoolzuurnatron Oorlogsveld des avonds te71/2uur;toen nûoden zwavelzuurbj enlaathetmengselgisten. zaakte een bevel Van den veldtuigmeester
D e gistw ordtvervolgensmeteenschuimlepel B enedek den KroonprinsOm eeneindetem aken
van de oppervlakte geschept,gewasschen en aan hetgevecht.Destrjd werd besloten met
in zakkengepersttotdatzj een stjf,kneed- het bestormen der positie aan de Priwysin
baar deeg vormt.Vandaar de naam van pers- door generaal T'
t
impliny en dgor een gevecht

t
#:f. Deze heeft een aangenamen reuk,naar
dien van Ooft zw eemende, en kan op eene
koele plaats2 of3 weken goedbljven.Door
bjvqeging van zetmeelwordtzj veelbeter.
Glstzw am (Saccharomyces M n.), door

gedurendedennacht,waarbj3oostenrjksche
batallons werden gevangen genomen.Voorts

Fdrzzlezlff
zzlt0tdeW ieren gebragt,iseenplantengeslacht uit de familie der Zwammen.De
gistzwam is het werkzaam bestanddeel van
de gisten vertoontzich onderden microscoop
als eene opeenhooping van een oneindig aan-

120 Oëcieren en ongeveer3800 man verloren,
was het slot van den veldtogt op hetgebied

.

ontstgnden er 2 strutyevechten in Gitschin.

Hetgevechtbj Gitsehln,waarbj dePruissen
43 Oëcieren en 1086 man,de Saksen 27 0ëKûtzing onder den naam van Cryptoeoce'
us cieren en 566 man;en deOostenrjkersbjna
van de Iser.Doordien Benedek ofeigenljk

Clam-Gallas,die later voor den krjqsraad
ta1 celletjes.W rjft men deze fl
jn,datis, nederlaag leed,was de vereeniqingmogeljk

geroepen maar vrjgesproken werd, hler de

vernietigtmenhetleven derplant,dan iszj van het eerste en tweede Pruisslsche armée-

''Kö00k niet meer in staat,om eene gisting Op korps, gevolgd dool'de Overwinning bp
te wekken.De gistzwam bestaatuit teedere, niggràt
'z.

bjnarondecellen meteen korreligeninhoud,

Giudici(Pa01oEmiliani),een verdienste-

groetjen,- deels door het voortbrengen van

van alle vervolgingen! de vrjheid, eenheid

die zich verbazend snel vermenigvuldigen, 1jk ltaliaansch schrjver?geboren teMussodeels door het ontsnappen van haren inhoud, meliOp Siciliëden 13den Junj 1812,behoorde
dieuitkleine blaasles(sporen?)bestaat,welke t0tden kring dervaderlandlievende Italianen,
dan snelt0t de grootte derm oedercellen aan- die met geestdriften volharding,in weerwil

jonge cellen aan den t0p deroudere,zoodat en grootheid van Italiè bevorderden.Giltfici,
us ge.
de gist schjnt gevormd te worden uit rjen door sommigen de Italiaansche Gerrin'
noemd, was gesproten uit een aanzienljk,
aanerngeschakelde cellen.
Gltschin , in hetBoheemsch Jicin,is de maar verarmd geslacht. Reeds vroeg onderhoofdstad van het Boheemsche distric't van scheidde hj zich door een uitstekenden aandien naam )datop 54 I
EIreogr.mjlongeveer leg. Op l7-larigen leeftjd dichtte hj onder340000 inwonerstelt!en llgtaan de Cydlina. scheidene tooneelstukken,die hj evenwelverZj bestaat uit de elgenljkestad en 4 voor- brandde, en toen hj, in weerwilvan zjn
steden met 6000 zielen. Men vindt er een afkeer voor den geesteljken stand bestemd,
voormalig collégie der Jezuïeten (thans eene te Palerm o in het Dominieaner klooster werd
kazerne)) een gymnasium, onderscheidene gebragt,Oefendehj zichmetz0ogoedgevolg
scholen, en eene t
'
raajehoofdkerk,naarhet ln het teekenen,schilderen en gravéren, dat
model van die van San Jago de Compostella een uitgewekene,de ridderA nnibale zH ïlïtzzly
in Spanle gebouwd.Deze stad wasweleerde hem behulpzaam was Om het kloosterte ontresidentie van den hertog ranI'riedland.Toen vlugten en naar Livorno te ontsnappen.Hj
Wallenstein haar in 1627 met dien rang be- werd door Emilianials zoon aangenomen,en

giftigde,telde zj naauweljks 200 ellendige
huizen, doch door zjn voortvarenden jver
w erd het geringe vlek weldra in een t'
raai
stadje herschapen,waar hj in 1630 eenpraehtig kasteel deed verrjzen. Dââr woonde in
1813 gedurende5weken KeizerI'
r@nstterwjl

woondesedert1840bjafwisselingteFlorence
en te Pisa, waar htj, a1s een vriend van
Nieeolini en M ontanellL, zich bewoog in den
uitgelezen kring van m annen, die door lier
en zwaard, door dagbladen, geschriften en
vergaderingen werkten aan wedergeboortevan

M dternolt,Nesselrode en von A'
fzvllt/
l#/er de Ital
ië.Niettevreden metdevroerereopperH eiligeAlliantieonderteekendenineenvertrek, vlakkige behandeling van de geschledenisder
37
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hliunsche letterkunde, t004 hj Mn den wu rop M @L@ gereedBfnxtom hetkindtewaBarbeid en leverde na eene vierlarige bronnen- schen;ditlaatste bevindtzich ineen waschbekstudie zjneberoemde pstoriadellaletteratura
ltaliana (1854,2 dln)''.Deomwentelingstjd
van 1848 nooptehem ,om zich hoofdzakeljk
bj de dagbladpers te bepalen.In datjaar
verscheen echteroûk zjne pFilosofa politica

ken en Nvordt door den kleinen Johannes

hoogleermqrindeaesthetiektePisa(1849),doeh
bj denaanvangderRestauratielegdehjdeze
betrekkinq neder.Gedurende den somberen
staatkundlgen tjd, welke t0t aan het Jaar
1859 verliep,hield hi
jzich uitsluitend bezig
metde beoefening der wetenschap.Alsnuverscheen zjne pstoria deiComuni(1853-1854,
3d1n)''1zoymedeeenevertalingderpllistory
of England'van Maeaulay.In hetJaar 1858
werd zjn afkeervandevreemdelingenkrach-

en verzameldeeenaanzienljk getalleerlingen
om zich heen.Voorzjn onbekrompenbegunstiger stichtte hj het beroemde Palazzo del
Te, dat hj met eene menigte schilderjen
(reuzen, liefdesgeschiedenissen der godenj
Amor en Pslche) versierde. In deze vpnr-

schertsenderwjsmetwaterbesproeid.Na den
dood van Rajàè'
lverliethj allengsdeze rigting, vooraltoen hj 4jaarlater gehoor

gaf aan de uitnoûdiging van den m arkies
del Brougham''.Toen voorts de revolutie uit- I'ederi,go Ge zl.gc,ûm zich naar Mantua tebegebarsten en de Grûothertog vertrokken was, geven.Hierbouwdehj Onderscheidenekerken
benoemde het Vogrloopig Bewind hem t0t en paleizen, versierde ze metgroote fresco's

stellingen is lets fantastisch, en men merkt
op,datdemeestermeeren meeronverschillig
wee
din
v00r
v
nre
de k
eu
dns
ele
t.I
vn
orme
een ae
fz
non
vd
oe
orljhketvve
ert
rr
heek-

tig opgewekt,en in e@ne reeksvan artikelen, schilderdehj den arrriumftogtvan den Duitin een Londensch dagblad geplaatst, bragt sehen Keizer Sigismund'',enhjkondurvan
hj de misbruiken aan den dag derregéring w eldra eene levenfle voorstelling geven, daar
van den Groothertog enbevorderdenietweinig hj bj den intogt van Kkel V in Mantua
hetverzet deropenbare meeningtegenoosten- metdeleiding derfeesteljkheden wasbelast.

rjk.In 1859 rerd hj,alsopvolgervan zjn Voortsheefthj nietweinig medegewerktt0t
vrien; Nocolin%,hoogleeraarin de aesthetiek verfraajing dier stad, terwjl bjna geheel
Mn de Académie van Schoone Kunsten te Lombardje gebruik maakte van zjne beFlorence en bekleedde die betrekking totaan kwM mheid a1sbouwkundige.Hj overleed in
zjn dood.Hj gaf voorts eene rstoria del 1546.Naar zjnemeest-beroemdestukkenzjn
teatroitaliano(1860)''inhetlicht,enverkreeg gravures vervaardigd;ook zjn in brievenverin 1867 zitting in de Knmer van Afgevaar- zamelingen velebelangrjke brieven van hem
digden.Zjne gezamenljke werken zjn in de bewjard.
Biblioteca nazionale diFirenze''opgenomen.
GluntiofGi'
unta,in SpanleJunti,J%nta,
Hj overleed te Tunbridgeden 8stenseptem- Jllcïl en Zonta geheeten, is de naam van
ber 1872.

eene oude boekdrukkersfamilie,nietuitLyon,

Giulio Rom anoofJ'
.l'
L'
n Ap-clld,eigen- zooals sommigen beweerd hebben, mMr uit

ljk Gviulio T@pi, een beroeml schilder,ge- Florence afkomstig. Hier althans wordt zj
boren te Rome in 1492, was een leerling van in 1332 reeds vermeld, en zien wj haar in
Afaël. Hti was bezield met een kalmen, 1489bj decreetonderdepatricischegeslachten
maar stoutmoedigen geest,zoodathj van de oygenomen.Sedert het einde dex15deeeu:v
verschillende wegen, door dezen leermeester vlnden wj leden dierfamiliealsboekhando
geopend,bj voorkeurdien betrad,welkenaar laars en boekverkoopers te Venetië,te Fl0de zjde der antieken leidde. Hj verwj- rence, vervolgens te Lyonj en eindeljk te

derde zich later hngzamerhand van de gods- Burgos, Salamanca en Madrid. De otldste
dienstige kunst en vervielten laatstetoteene drukkerj sehjntde Venetiaansehe tewezen;
soortvan snelsehilderkunst.Vooral00kmuntte zj werd gestichtdoorA ca zflfoaïo œunta,
hj uit a1s bouwmeester en deed prachtige die omstreeks het Jaar 1480 van Florence
kasteelen en buitenverbljven verrjzen.Intus-' derw aarts vertrok, zich eerstm et den boek-

schen weeshj deopdragt,om den bouw der
St.Pieterskerk na den dood van Dangallo
voorttezetten,van dehand.MenmoetRafaël
a1s den goeden qeniusvan dezen kunstenaar
beschouwen.G'
ilI10stond hem trouw terzjde
bj het schilderen van de rHeiligeFamilie''
inhetLouvre,- van& rlfrooningvanMaria''
en van de p'rraneguratie''inhetVaticaan,-

alsmede bj het vervurdigen van de fresco's

in het Vaticu n en in het Palazzo-Farnese.
T0tde zelfstandigewerken van GinlioApyllxp
behooren de keurige versieringen der Villa-

MadamaenVilla-luante,welkehjzelfgebouwd
had.Eerstgenoem de heelt echter thans groote

handelbezig hield en in 1499 eenedrukkerj
aanschafte. Het eerste voortbrengsel zjner
pery zjn npolitiani constutionesordinisCarm elitarum'', en het laatste dagteekent van
1537jzjn sterflaar.De zaak werd onderde
frma Haeredes L.A. de Gïlsfc door zjn
zûon Tommaso voortgezet,doch de drukkerj
w erd in 1557 eene prooider ylamm en.Van
datjaar schjnt (
lan 00k hetlaatste boek te
wezen,datbjhen gedruktwerd.DeVenetiaansche Giunti-uitgaven munten nietuitboven
de voortbrengselen van andere drukkerjen
van dien tjdte Venetië,en staan,watletter
en papierbetreft,vex beneden de vûortbreng-

veranderingenondergaan.Vanzjnealtaarstuk- selen van M anneci en Giolito. Pergamentken wordt de psteeniging van Stéfanus''in de drukken schjnen zj niettehebben geleverd,
kerk van dien Heilige teGenua zeergeroemd. en zeer weinig Grieksche. De belangrjkste
Eene zeer bekende sçhilderj van dien mees- aldaar gedrukte werken zjn eene uitgave
ter is eene pHeilige Familie (te Dresdenl''
, van C'lcco,van Votoriu en eenige Kerkboe-
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ken.- Mlip o Gwlfï,een broederszponvan M ohœmmed I gegtichten in 1594d00rM QX I,
Lwca Antonm en geboren in 1450,stichtte in hospodar van Walachje, veroverd.In hare
zjne geboorteplaats,te Florence,desgeljks nabjheid behaalde dezemetMgmund./lfFzor:
y
eene drlzkkerj, en leverde als eerste werk den z7stenOctober1595eenebelangrjkeoverZenobiiproverbia (1497)''metdelettersvan winning op Mnan-pas
ja,en den 27sten Feden in 1488 verschenen Florentjnschen .
S'
p- bruarj 1770 werd zj door de Russen,na
merns.Hj ûverleedden 16denSeptember1517, de nederlaag der Turken, bestormd en veren de zaak werd eerstdoorzjnezonen .
Be- brand. In Maart 1771 kwam zj bj capinedetto en Bernardo en later door de erfge- tulatie nogmaals in het bezit der Russen, en
namen van deze voortgezet.Hetlaatste boek eenige maanden later viel zj in de handen
uit deze drukkerj bevatte waarschjnljk de der Turken,die haar echter weldra ontruimRime (1623)'' van Bnonarotti. De letters den.Den 3osten Mei1772 werd ereen wapendoen niet onder voor die van M'
anuccL,maar stilstandgesloten,en den 3denFebrulrj1773
papier,inkten bewerking zjn mindergoed, behaalde de Russische generaal Rom@now er

dan bj de uitgaven van Aldu.Voortsheeft
die drukkerj te Florenceo0k folio'sen pergamentdrukken achtergelaten. W aarschjnljk
bezaten de GiuntL'.
geenelettergieterj teFl0-

eenebelangrjke zegepraalop de Turken.De
Oostenrjkersbelegerden destadin Junj 1790

W 0nerS.

Metyrooteingenomendheiddaarentegenwjdde

en bragten er den 19den September daarunvolgende eene wapenschorsing t0t stand. In
rence? waaruit zich al de drukkers daar ter 1807 behaalden de Rllssen er onder Miehelsons
stede Van den benoodigden voorraad V00r- eene overwinning en dwongen haar den lsten
ltltj*
$1 die zich April 1809 t0t de overgave. 00k den Q7sten
Zagen. -- D00r Jacqo de .'
in 1519 n0g te Venetie bevond,m aar in 1520 September 1810 kwam zj in dehandender
te Lyon als boekverkooper gevestigd was, Russen.ln 1811 had ertusschen Turkjeen
werd alhier in 1527eenedrukkerj gesticht, Rusland een vredes-ctlngrès plaats,dat echter
d
ie na zjn dood(1548)doorzjneerfqenamen in 1812 naar Boekarestverlegd werd.Tn het
werd voortgezet en in 1592 n0g nlet was najaar van 1853 werd zj door de Russen
opgeheven.- UitBurgos heeftmen uitgaven bezet, die echter niet konden verhinderen?
van J'
aan Jlxï/ van 1526,1528 en 1551 dat de Turken over de rivier trokken.Nadat
en van Y lippo Jklfl van 1582 t0t 1593., Te
deze laatste door het gevecht van den 5den
Salamanca drukte van 1534 t0t 1552 Jm n de Februarj 1854 t0t den aftogt gedwongen
Junta, en in 1582 Ll
tea J'
ZIPJ/;eindeljk te W aren, ontruimden de Rtlssen de stad.EinMadrid in 1595 Giulio GIPJJ,die den 27sten deljk werden den 7denJulj 1854 deRussen
Januarj 1618overleed,- en daarnaThomas Ondergeneraal soimonotc hierdoordeTurken
J'
s7lfl of J'unti van 1594 t0t 1624. Laatstge- onder Omarpas
jatert
lggeslagen.
noemde werd in 1621 t0t boekdrukker des
Giusti (Giuseppe),een verdiensteljk ItaKonings benoemd. 00k in ons Vaderland en liaanseh dichter, geboren den gden Mei1809
in onzen ttjdisdenaam van Ginnta (Gïlglfc in het vlek Monsummano tusschen Florence
d'
Albanù alsboekdrukkernietOnbekend.
en Pescia,studeerde te Pisa in de regten en
G iqppana,in de volkstaal Seipan,is de vestigde zich vervolgens te Florence, waar
naam van een eiland in de Adriatische Zee. hj onder de l
eiding van den advocaat CapoHet behoort t0thet Dalmatische districtRa- g'
lflt
/z
ri - later minlster van Justitie - werkus
a
,
hee
t
'
t
ee
ne
l
engt
e
van
5
ge
ogr
.
F
mtjl, Zaam W aS. llj toondezich echterw einig gels door steile kusten omzoomd en in het negen t0t de practjk, en zjne wankelende
m idden onvruchtbaar. Het bezit de havens gezondheid alsmede eene teleurgestelde liefde
San Georgio en San Luca en telt 900 in- maakten hem nOg meer afkeerig daarvan.

Giurgew oofGiyrgewo,inhetRoemeensch

hj zlch aall de dichtkunst en zonderde zich

k%koersha, is de hoofdstad van het district at'van de wereld, hiervoor vergoeding zocVladsjka in '
Walachje.Zj ligtopden linker- kende in den omgang ot' de briefwisseling

oevervan de Donau tegenoverRoestsloek en
8 geogr.mjlten zuid-zuidwesten van Boekarest, en heeft eenige kerken,scholen enz.
T0t in 1829 was zj eene sterke Turksche
vesting, doeh thansbezitzj alleen een versterkt kasteel op het Donau-eiland Slobodse.
Giurgewovormteene belangrjkeaanlegplaats

met vermaarde tjdgenooten en trouwe vrienden, zooals M anzoni, d'Azeglio en Capponi.
Reeds in 1835 waren talrjke afschriften verspreid van z/n(rTgedi
tht 0P den dood Van
Keizer Frans I ldies irae
'').Zo0 stout en
vrj had zich, wat vorm en inhotld betreft,
in Italië niemand Van de boejen Van Vree8
v00z*stoom booten,eenigerm ate de haven van en vooroordeel losgerukt.sveldra volgden in
Boekarest en is de stapelplaats van den

Donall-handelin W alachje.lletaantalinwoners,te voren aanzienljker,was in 1856 t0t
8000 gedaald,dochis sedertdientjdt0tnut0e
welligt bjna verdubbeld.Tn weerwilvan een

denzelfden trant:plnsulto'',- pLeggepenale

pergl'
impiegati(1835)''
jtegen debureaucratie
gerigt,- pL0 Stivale (1836)''
,waarin hjde
nationale onafhankeljkheid van Italië verheerljkte, - plncorûnazione (1838)'' levendig handelsverkcer en van een aanmer- Vestizione d'un cavaliere (1839)'' eenesatyre
keljken toevloed van vreemdelingen, is de op de zucht naar ridderorden'')- en vooral

stad n0g even zo0 m orsig alstevoren.Alleen DGi
rella (1840)'',eenegeeselinq derpolitieke
aan de rivier ligteen f'
raaigedeelte;voor 't wee
rhanen. W eldra waren zjne gedichten,
overige verheFen er zich meerendeels leemen Bchoon Ongedrukt en zonder naam van den
hutten. Deze sàd is in 1416 door sultan vervaardiger,van de Alpen t:taan den Etna
37*
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>lgemeen gelezen en bewonderd. In de v0l- eene van 2 deelen - van stukken,die begendeJaren dichttehj onderanderen pBe1lo'', trekking hebben op de gee hiedenisvan Zw een pscrità (beidein 1841)''- pReumad'un den. In 1769 gaf hj eenige staatkundige
cantante'' en pl Brindesi(beide in 1843)'' geschriften in hetlicht,stichtte in 1781 eene

waarin de zuchtom Frankrjk na tevolgen opvoedingsmaatschappj,waarvoor hj onderen de zeden derUltramontanen werden door- scheidenewerken vertaalde,enwerdeindeljk
g
ehaald, - pGli umanitari (1841)'',en pGli boekhandelaar.Velebelangrjkegeschriftenvan
lmmobili ed 1 se moventi (1841)''tegen de Zweedschegeleerden werden nu doorhem uithersenschimmen der sodalisten, - en pLa gegeven,en men heeft van zjnehandeene
terrade'morti(1841)'',tegen Lamktinegerigt. verzameling van brieven in 5deelen.HjoverToen hj in 1844 te Livorno debaden ge- leed den 26sten Augustus 1811.
bruikte, verscheen eene gebrekkige en verGlacis (Het)noemtmenbjvestingwerken

minkteMityavevan zjne gedichtenonderden
titel ppoesle d'un Italiano'',zoodat hj zich
genoodzaaktzag,zelfeenegoede uitgavevan
zjne pversi(1845)''ingereedheidtebrengen.
In datjaar dichtte hj: pI1papato tliPrete
Pero'', en in nGingillino''beschreef hj den

de Qaauwe helling der buitenste, vöör den

qedekten weg gelegeneborstwering.Hetverllest zich op het omliggend terreln en dekt

de buitenzjdedergracht.Omdatzj den aanval der belegeraars gemakkeljk schjnt te

maken, heeft Carnot voorgesteld de rigting
levensloop van een Toscaansch staatsambte- der helling om te keeren,en alzoo hetglacis

naar van wieg t0taan hetgraf.Daarhj binnenwaartstelaten aooopen (glacisenconliberalismus,slingerdehj zjne bliksemsdes- smallen en halverwege steil afgraven (glacis
geljks op het nlonge ltalie''. Toen na de eoupé). Het is echter duideljk genoeg,dat
troonsbeklimming van Piu.% IX een nieuw geenevandezevoorstellen bevorderljkisvoor
tjdperk voor Italië scheen aan te brekeny het doel, om het glacismet hetgeschut der
burdenzjnegedichten:pI1congressode'
Birri' vesting schoon tevegen.In vredestjd wordt

een voorshnder was van een zeer gematigd trepente), terwtjl anderen het wilden ver-

en pspettri del 4 Settembre'' veel opzien. het glacis veelal met boomen beplant, die
In 1848 werd hj lid van de Toscunsche men weghakt, zoodra eenig gevaar dreigt,
Ilalaer van Afgevaardigden; hj voerde er om alzoo datterrein onbelemmerd te kunnen

zelden hetwoord,maara1shj sprak,onderscheiddehj zieh doorzjnetrelendeenkernachtige tM l.In den zomervan 1849 gevoelde
hj zichzeerziek enbegafzichnaardebaden
van Viareggio, en hj overleed den 3lsten
Maart 1850 in het paleis van Gvlno Cco pzii
te Florence.Zjne hekeldichten,waarin hjde
juiste uitdrukkingen aan de volkstaal ontleende,hebben eenbelangrjken invloedgehad
op de gemoederen in Italië.Eenr meer volledige verzameling zjner rversi''verscheen
te Florence in 1852.Zj bevat87gedichten,

bestrjken.Deovergebleven stompenbemoejeljken dan den aanvalvan den vjand.
Gladbach of M önelten-Gladbaa is eene
bloejendefabriekstadinhetevenzoogenoemde
arrondissement van het Pruissische district
Diisseldorf, en ligt aan de Niers en aan den
spoorweg,die DiisseldorfmetAken verbindt.
Men had er in 1840 n0g geen 3000, doch

thansmeerdan 26000 inwoners.Zjheeftdeze
snelle ontwikkeliny te danken aan den bloei
der fabrieknjverheld.Men vindt ernameljk
grootespinnerjenenweverjenvanwol,katoen
m aar w crd aanstonds in beslag genomen. enzjde,lint-endamastweverjen,bleekerjen,
Toch kwam er in 1856 eene tw eede in het katoendrukkerjen enz., - voortsloojerjen,
lichtjen dewe isin 1859 uit zjne nalaten- tabakskerverjen, machinenfabrieken en z0o
gchap vermeerderd ennoqmaalsgedrukt.O0k meer. In den omtrek verbouwt m en veel
heeft m en eene verzamellng van spreekwoor- vlas. O0k de handelheefter eene aanmerkeden,benevenseena'
antalbrievenvanzjnehand ljke hoogte bereikt.- Deze stad is zeer
oud en wordt reeds vermeld in dagen van
in hrtlichtgegeven.
rpofe.Erwas weleereeneberoemde
Glzeh of Gha ,eene aanzienljke,voor- Karelde G'
heen door de Mameloeken versterkte plaats, abtdj der Benedictjnen,in 972 door Gero,
ligtop den linkeroevervan deNj1tegenover aartsbisschop van Keulen gesticht. - Het
Oud-caïro.Zj isdehoofdstad eenerevenzoo arrondissem ent Gladbaeh teltop bjna41/: D
genaam de provincie en derhalve de zetelvan geogr.mjlmeerdan 100000 zielen,daar ook
een moedir.Zj is de aanlegplaats van alle ln zjne overige steden (Viersen,Rheydt)
reizigers,dievan Caïro degrootepyramiden Odenkirchen en Dahlen) de bevolking in de
willen bezûeken,weshalvedezedepplramiden laatste20Jaaraanmerkeljk istoegenomen.
van Gizeh''genoemd worden,hoewelzj n0g Een anderGladbach,Bergisok-Gladbaa geeene geogr.mjlen ten tjde deroverstroo- noemd, ligt in het arrondissement Miihlheim
ming, wegens den te maken omweg,dubbel ill het regéringsdistrict Keulen en telt ruim
z00yervan Gizeh verwjderd zjn.
6000 inwoners.In harenabjheid verheftzich
GJoWe1 (Karel ChristoFel),een verdien- het dorp Bensberg met een grootkasteel,dat
steljk Zweedsch letterkundige,geboren den in 1110 door den Keurvorstvan de Pfalz ge
loden Februarij 1731, was bibliothecaris des stichtis en 256 vertrekken bevat.Hetïs door
Konings en de eerste,die een Zweedsch tjd- de Pruissische regéring ingerigttoteene milischrift in hetlichtdeed versehjnen,datvan taire school.
1755 t0t1761 onderden titelvan pM ercurius''
Gladiatoren ofz'
tvaardreel
ders,afkomstig
grl
oaontgr
enjke
opgvaenrgzamRkt
deva
vn
oor
2 V
be
melmgee.
nHj
- leevee
nre
5tsen
da
in gladius (zwaard),is de n=m van hen,
e in de kampspelen der oude Romeinen

GLADIATOREN- GLADIOLUS.

581

strjd voerden.Hetschjnt,datdiespelen00r- tenapel van lïlraeos(Ilercules).Gladiatorenspronkeljk te huis behoorden in Etrurië en gevechten behoorden t0t de onder#ierpen der
aldaar bj ljkfeesten in de plaatswaren ge- oud
Gl
eadi
schi
ldJrus
rkuennst
. na.Heteerstebeteekent
komen van de voormalige menschenoFers.Inl
poe
tusschen had men er 0ok elders in Italië, het regt, om de doodstraft0e te passen,bjveorbeeld te Capua.Te Romewerden het en het tweede (poena gladii) de doodstraf

eerst in hetJaar265vöörChr.,op lastvan zelve.Ten tjde derRomeinsche gladiatoren

M am-s en Deeimws ./rzllffzt
:,zwaardspelen ge- beduidde dit laatste o0k we1,datiemand verhouden bj de begrafenis van hannen vader. oordeeld was,om alszwaardvechtertedienen.
W eldra gesehiedde zulks vaker, - veelal
Gladiolus L. is de naam van een planzonder bepu lde u nleiding, el1 dit gebruik tengeslacht uit de familie der Irideën.Zj
breidde zich uitvan Rome naarde provinciën. hebben bolvormige knollen,die boven elkanIn delaatsteeeuw derRepubliek enten tjde der geplaatst en door harde scheeden Omgederkeizersbehoorden degladiatorengevechten ven zjn.Daarenboven verheFen zich ondert0tde volksverm aken,die doorhoogeambte- scheidenezwaardvormigebladeren.Debloemen
naren of keizers werden ingesteld om zich zjn aan de eene zjde van den bloemsteel
populairtemaken.In hetjaar183vöörChr. in de okselsvangroene schutbladen geplaatst.
streden bj eenebegrafenis120man.A'
up
qltstus Het bloemdek is bovenstandig en heeft een

besloot,dato()
k bjdebeidezwaardgevechten, diep ingesneden,6-deeligen,z-lippigen zoom.
Jaarljks van weredepraetoresgegeven,het Het aantalmeeldraden ls 3,en dehelmknopaantalstrjdersnletgrooterzou wezen.Vöör pen springen naar buiten open. De stamper
dien tjd echter was reeds veel grooter aantal draagt een 3-deeligen stempel. De vleeziyej
in het strjdperk getreden,en datcjferver- 3-hokkige zaaddoos bevat eironde, hoeklge
meerderdeaanmerkeljkonderdevolgendekei- of gevleugelde zaden. Van de soortenllnoezers,vooral onder CalQnla,ClaaldinstNdro, men wj:G.eommwnisL.,diein veletuinen
TraJ'
JAIC
U ,.
HadrLanns.en C6mmodus,welkelaat-

ste zelf als zwaardvechter optrad.Tentjde
van Traianushield men gedurende 123dagen

.
.*

gevechten van wilde dieren en gladiatores,
waarin 110000 dieren gedood werden en10000
gladiatores streden. Gordonws deed in 12 spe-

1en,diehja1saedllisverordende,nooitminder
dan 150 paren zwaardvechters,somtjds00k
600,in hetstrjdperk verschjnen.
In den vroegsten tjd werden dezesyelen
gehouden op hetForum ,en bj begrafenlssen
streden bustuariionmiddelljk vöördenbrandstapel. Later werden voor de zwaardvechters
amphitheatersopgerigt.Dezwaardvechterswa-

ren meestalslaven,vooralkrjgsgevangenen.
Zj werden in benden (familiae)te Romeen
in andere steden - vooralte Capua en Ravenna - in bepaalde inrigtingen onder de

leiding van Opzigters (lanistae)geoefend,die
in het verhuren of verkoopen van zwaardvechters een winstgevend bedrjf vonden of
in dienst stonden van aanzienljke Romeinen,
die zulke geoefende strjders in den burgeroorlog gebruikten.Clodins en M ilo werden er
doorgesteund?en Caesarhield te Capua eene
menigte,welllgt5000,zw aardvechters.
Men had verschillende soorten van zwaardvechters naar gelang van de wapens en de

Y

t%N
GltltNolz
tu.

wjze van vechten. De spelen, vooraf door gekweekt wordt.Dezeplantheeftsterke vlie-

libelli(boekles,programma'
s)bekendgemaakt, zen om de knollen,en vrj breede,zwaardnamen gewoonljk een aanvang met stompe vormige bladeren.De slippen van hetbloemwapens; daarna echter greep men naar de dek zjn genageld,en de bovenste zjdelingscherpe wapens om Op leven en dood te strj- sche hebben eene ruitvorm ige gedaante.H et
den. Intusschen k0n de zwaargewonde door
den wi1 van het volk en van den keizer,
alsmede van den eigenaar,gered worden van
den dood.Overwinnende gladiatoren werden
t0t belooning met eerekransen en geld begif-

geheele bloem dek is parperkleurig, en de

nagels zjn roûd-bruin. Deze soort grûeit
in moerassige graslanden op Corsica,in het
zuiden van Frankrjk en in oost-Europa.Zj
behoort t0t de knolgewassen,welke men om
tigd.W aren zj oud geworden inhunbedrjf, de 3 of4 jaarverplant.Op dergeljkegrondan Ontvingen zj van hetvolk,den keizer den in Midden-Europa vindt men G.palwstrin
ofhun eigenaareen rappier(rudis)enwerden Gtz'!4#., die over het geheel kleiner is van
alsdan van verdere diensten ontheven,waarna afm etingen.D eknollen derverschillendesoorzj hunnewapensgewoonljk ophingenin den ten hebben een Qaauw-zoeten smaak en een
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g0l1r! welke naar di
en van lris A relfï> gekozen werd.In hetnajaarvan1850onderzwemt.Een grootu ntalsoorten,van welke nam hj eene reisnaarItalië,doch reedsin
w/ G.e-dinalo enpbgttaânnsnoemen,groeit het begin van 1851 keerdehj terpg,uitgeaan deKaapdeGoedeH00p.Bjgaandeiguur noodigd door lord Stanley Om zitting tenemen
@ geeft eene voorstelling van G.commqnisop in hetdoor dezenontworpenKabinet.Daarvan
2/adedernatuurljkegrootte.In bzien wtjop kwam echter niets, Om dat Stanley niet wilde
halve natuurljkegrootteeenebloem,ontdaan afzien van het beschermend stelsel, zoodat
van hetbloemdek,- in c eene halve bloem Glahtone een einde maakte aan alle onder0P de hel
ftdernatuurljke grootte, en in d handelingen.Hierop gafhj een briefin het
een stam per met den 3-deellgen stempel op licht aan lord Aberdeen over de staatkundige
de dubbele grootte.
vervolginqen te Napels. Die brief baarde
Gladstone (W illiam Ewart),eenEngelsch groot opzlen, en werd door Palmerston naar
gtu tsm an, dezoon van een rjk koopman te al
le Hoven van Euroya verzonden. Eene
Liverpool, werd aldaar geboren den 29sten vrucht van zjn verbljfln Italiëwaso0k de
December 1809.Na het bezoeken der school vertaling van een werk van I'arini over de
te Eton, studeerde hli te Oxford,deed eene Romeinsche geschiedenis.HetTory-ministérie
reis n= r hetvasteland en werd door Newark vondi
n Gladstoneeengeduchtentegenstander,
afgevMrdigd naarhetParlement(1833).Zjne en de fnanciéle kennls beneveny de schitte-

burgerljkeafkomst,zjnedegeljkeopleiding, rende welsprekendheid,die hj bj debehanzjneconservatieverigtingendebekwaamheid, deling der begrooting van Dinraëli aan den
diehjbjdebehandelingvanpractischevraag- dag legde,waren Oorzaak,dat hj in 1852

stukken aan den dag legde, herinnerde de
oudere leden van het Lagerhuis aan het
eerste optreden van Peel. Laatstgenoemde
gevoelde aanstonds, h0e gewigtig een man
als Glad8tone voor hem was en benoemde

in het ministérie-dldrdeezl t0t kanselier der
Schatkist benoemd werd. In die betrekking

December 1834 t0t lord der Schatkist en
kort daarna in plaatsvan den niet herkozen
Stuart-K prfll t0t onder-secretarisvan K010niën. Het aftreden van Peel in April 1835

van het volk te matigen,Stelde hj t0tbe-

poogde hj bezuinigingen in tevoeren,doch

zag zich in dat voornemen gedwarsboomd

door den oorl0g met Rtlsland,welkeqeenshem gedurende zjn kortstondig bewind in zinsin zjnsmaak viel.Om destrjdlustlgheid
ginsel, dat men de geldmiddelen voor den
oorlog niet door leeningen,maar door belas-

tingheëng bj elkandermoestbrengen..Hierdeed o0k Gladstonezjnebetrekkingverliezent doorverwektehjontevredenheid,welkedoor
en hj behoorde van datoogenblik aftOtde den 100p der zaken in de Krim nOg verm eeroppositie.Doordrongen van een scherp 0m- derdwerd,zoodathj in Januarj 1855bj de
schreven godsdienstlgen geest,bevorderde htl aftredingvan Aberdeenzjnebetrekkingnederde Puseyistische beweging en schreef: rrrhe legde.Hj wtlddenu zjn ledigen tjd aan de
StateanditsrelationwiththeChurch(1838)'', klassieke letterkunde en gaf in 1858 zdne
en nchurch principles considered in their XStudies on Homer and the Homeric age

results (1830)'',waarin hj strjd voerde ten (3 dlnl''in hetlicht.Hj bewaardetegenover
gunste van de High chureh. Toen Peel in het ministérie-rcH drdfozl een onzjdig stand1841 op nieuw de teugels van het bewind punt,doch naderde t0t de Manchesterpartj,
in handen nam , w erd Gladstone vice-presi- wier handelspolitiek en vredelievendheidw eerdent van het Handelsministérie (Board.0f klank bj hem vonden.Hj stemde methaar
Trade)#in welke betrekkinghj dehandels- in 1857 tegen den oorlog met China en onderpolitiek der regéring in het Lagerhuis ver- steunde in 1858 het voorstel M ilner-Gibson,
dedigen moest, daar zjn chef zitting had dat den val van het ministérie-Tcl-erdfol
in hetHoogerhuis.Hj kweetzich metonge- veroorzaakte. O0k ditmaal deed het Torymeene bekwaamheid van die taak en k0n ministérie hem aanbiedingen,en hj liet zich
beschouwd worden a1s de reyterhand Van in Januarj 1859 de betrekking van buitenPeel. In M ei 1843 w erd hj dl
entengevolye gew oon gezant naar de Ionische eilanden
voorzitter van het Handelsministérie en 11d welgevallen. In weerwil van de geestdrift,
van hetKabinet.In Februarj 1845 legde hj waarmede hj a1s grondig beoefenaar der
echterzjnebetrekking neder,omdathj niet Grieksche taal- en letterkunde Ontvangen
voor de Maynooth-Dotatie wilde stemmen. werd,kwam hj spoedig t0tde overtuiging,
Hj had nameljk in zjnegeschriften hetbe- dateeneverzoening metEngelandonmogeljk
ginseluitgesproken,dateen wereldljkbestuur en scheiding hetverkiesljkstz0u wezen,geene geesteljke stichtingen moestdoen ver- een gevoelen, dat m enig bitter w oord der
rjzen.Zjnevriendschappeltjkebetrekkingmet drukpers uitlokte,hoewelhet ten slotte door
Peel werd durdoor echter geenszinsvernie- deEngelschestaatslieden omhelsd werd.Zjne
tigd. Reeds in December van laatstgenoemd betrekking t0tde Torieshadintusschen geene
Jaar aanvurdde Gladstonede betrekking van verdere gevolgen, en toen Palmerston den
secretaris van Koloniën, doch hj verloor 15den Junj 1859 wederaan hethoofd kwam
tevenszjn zetelin hetParlement,zoodatht
l van het ministêrie, aanvaardde Gladstone
niet kon deelnemen aan den grooten strjd nogm aals den post van kanselier der Schatvoor de vrjheid van handel.Nadathj voorts kamer. Zjne fnanciêle maatregelen werden
met Peel in Julj 1846wasafgetreden,viel met eene gelukkige uitkomst bekroond,terhem in 1847 de eertebeurt,dathj t0tver- wjlhj o0k in het algemeen zich meer en
tegenwoordiger van de universiteit te oxford meervan deconservatievedenkbeelden zjnor
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jeugd losmukte, en eerlang a1s de vrjzinnigste minister yan een vrjzinnig bewind
kon worden beschouwd. In de zitting van
1864 verklaardehj 4ich een voorstandervan
uitbreiding van hetkiesregt,en in 1865 zelfs
van eene llervorming der Episcopale Kerk in

Ierland.Ditwasoorzaak,dathjin ditJaar

te Oxford niet herkozen werd; doch SouthLancashire schonk hem aanstonds weder het
mandaat van afgevaardigde.Xa den dood van
Palmr.gton nam voorts het schitterendst

tjdvak zjnerstaatkundige loopbaan een aanvang. Als lid van het Kabinet van den bejaarden Rnsk
nell moest hj in het Lagerhuis
het woord voeren. Voorts werd door het
ministérieeeneParlementshervorming(Reformbill) aangekondigd, en de taak,om haarin
het Lagerhuis te doen aannemen,werd aan
Gladstone Opgedragen.Bj deJongste verkie-

zingen waren vele leden llaar hetParlement
gezonden,Om lordParmerstonteOndersteunen.
Deze gevoelden zich even afkeerig van de
Parlementshervorming a1s de Conservatieven.
Gladstone had derhalve eene dubbele bende
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tegen het einde der zitting van 1867 het
Iersche vraagstuk op den voorgrond. Het
besef,daterdoortastendem aatregelenmoesten

genomen worden,wasalyemeen.Hetwasde

vraag ofin Ierland de prlvilegiën der Staatskerk zouden worden Opgeheven. Voor zulk
een voorsteldeinsde hetconservatieve ministérie terug; het wilde alleen toe8taan, dat
lerland eene R. Katholieke universiteit z0u
bezitten. Toen verhief Gladslone met stoute
hand de banier van den vooruitgang en ver-

klaarde (16 Maartl, datde lerscheKerk als

Staatskerk moest worden Opgeheven. Die
verklaring w as de lens, waaronder de verdeelde liberalen zich op nieuw vereenigden.
Reeds den 23sten Maart bragt Gladstone haar
tertafelin den vorm van 3 besluiten,w elke
na langdurige beraadslagingen den 3den April
m et 320 tegen 290 stem men w erden aang-

nomen.Deze zegepraalwerd den 5denJunj

gevolgd door het aannemen der Suspensorybill, waardoor bepaald w erd,datt0taan de

beslissiny der Kerkeljke vraag in Ierland
aldaar nletsop Kerkeljk qebied zou worden

vantegenstanderste begtrjden,- ééneinhet veranderd. Disraéli trad nlet a'f en laatstgekamp dervjandenenééneinzjn eigen kamp. noemde bill werd door het HoogerhuisverDaarom kenmerkte zich het voorstel door
eene beperkte strekking,maar het was goed

worpen,maar het wasaan Glahtone gelukt,
het Iersche vraagstnk t0t de hoofdvraag der
gemeend.Zulkserkende00k degrootejveraar hervorm ingspolitiek in Engeland te verhefen,
voordiehervormingjJohn&C
/#J,enschaarde en bj de nieuwe verkiezingen werd de
zich metzjneradlcalevrienden aan dezjde Iexsche politiek het wachtwoord. Aan de
van het Kabinct. Daarmede was echter de zjde derConservatieven werden allehefb00strjd niet gewonnen.In plaatsvan delueh- m en tegen Gladslone in beweging gebragt.
tige taal van P almerston vernamen de leden M en beschuldigde hem van a'fvalligheid van
van hetLagerhuisuitden m ondvan Gladstone de Staatskerk, van overgany t0tde R.Kade elmstige taaleener gevestigde Overtuiging, tholieke K erk, van een gehelm verbond met
zoodat er w eldra verdeeldheid ontstond in den Paus?van een verraderljk plan,om de
het kamp der liberalen. Met al de kracht R .Katholleke K erk in Engeland teherstellen

zjner schitterende welsprekendheid zochthj enz.Alsschrjvervan hetboek rchurch and
haarte beletten,doch te vergeefs.Delaauwen State''gevoelde hj zich gedwongen,verklavereenigden zich met de conservatieven, en

ringen af te leggen omtrentverandering van

de aanvankeljke meerderheid der regêring I meening en gaf PA chapter Ofautobiography
werd minderheid, zoodat de reformbill ver- l
# (1868),'in hetlicht. Eigenlt
jk was dit over-

worpen werd. Toch had Gladstone aan de tollig, daar, met uitzondering van eenige
zaak der hervorming eene groote dienst be- geestdrjvers,niemand aan deeerljkheidzjner
wezen, door haar t0t letls te verheFen van bedoelingen twjfelde. 1Ij leed nu bj de
zjne partj.Bj de ernstige verwikkelingen, verkiezingen in Lancashire denederlaag,maar
die in Duitschland plaatsgrepen,ontving hj werd gekozen te Greenwich.De zegepraalder
den raad, zich om de geledene nederlaag zaak, door hem voorgestaan, overtrof zjne
niet te bekreunen, maar aan hetbewind te stoutste verwachtingen. Uit de uitkom stder

bljven. Toch ttad het ministérie den 25sten
Jllnj 1866 af,en hierdoor werd Gladstonede
leider der volkspartj'Reeds tegen heteinde
van datJaar bleek het aan het conservatieve

verkiezingen bleek, dat hti Op eene meerderheid va'
n 120 liberalcn zotlkunnen rekenen.Aan het hoofd zjner partj gevoelde hj
zich sterker, dan sedert langen tjd iemand
ministprie Derby-Disraëli uit de openbare zjner voorgangers geweest was. Daardoor
m eening, dat de Parlem entshervprming een w as het l0t van het conservatieve ministprie
eisch van het Oogenblik was,zoodatdan 00k beslist.Disraëli nam zt
jn ontslag,en Gladin de zitting van 1867 door hetconservatieve .sïpwe was ztln aangewezen opvolger. Deze
Kabinet een Reformbill werd ingediend,die

vormde den 8sten December1868een Kabinet?

radicaler was dan de voorgaande.Moejeljk
werd hierbj de toestand van Glahtone;maar
o0k nu kendezjnewaakzaamheidgeenegrenzen,zoodat hj met grootescherpzinnigheid
de reactionaire zjde van het ontwerp wist
aan te wjzen,de leemten aan tevullen,en

waarin Ook John Xrk/zï zittinghad,en het
Parlementaire jaar 1868 nam onder goede
vooruitzigten een aanvang.Hj stelde deverwachtingen,die men van hem koesterde,niet
te leur, en m et welsprekendheid, beleid en

standvastigheid bragthj de geheele Ierscbe

de gebreken te verhelpen. Intusschen ont- kw estie t0t een goed einde.Daarenboven deed
stonden er nieuwe zwarigheden. De onder- hj in 1870 deElementaryEducatipn-billaannemingen en aanslagen der Fenians schoven nemen,terwjl in alle deelen van hetstaats-
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bestuurgezonderbeginsolen in toepassingwer- en hj werd ny deze omwent
eling door het
den gebragt. Buitendieù had Glad8tone n0g departement Cotes du Nord naar de Consti-

qjd gevonden, om een nieuw werk overde tuanteafgevaardigd.A1svoorzitterderDemoGriekscheoudheid onder den titelvan rluven- cratische Vereenlging in het Palais Ro/al
tus mundi(1869)''uitte geven.Hj had het stemdehjgewoonljkmetdeBergpartj.Nlettoppuntzjnermagtbereikt,toen deDuitsch- temin çafhj zjnegoedkeuring aan hetdoor
Fransche 00r10g uitbarstte.Hj beging toen Marie lngeleverde ontwerp tegen de zamen-

rottingen, alsmede later aan het amendement
van Grevy tegen de benoeming van een preReview''te doen opnemen en detegenschrj- sident der Republiek. Nadat de presidentsversindedagbladenteantwoorden.Dezwakke keuze op Lodewl
jk Napoleon gevallen was,
voorbereidselen voor een oorlog en degeringe kwam hj n0g krachtigextegen hetBonaparvruchtvan zjne diplomatieke tusschenkomst tismus in verzet,m aar keerde tevens t0t het
wekten groot misnoegen, zoodat de zitting ambteloos leven terug,daar hj niet t0t1id
van 1871 onderminder gunstigevoorteekenen van het W etgevend Ligchaam gekozen werd.
'hetdepartementCôtes
een aanvang nam . Daarboven w as na de In 1863 werdhj doo1
invoering derhervormingenin Ierlanddejver du Nord weder naar de Kamerafgevaardigd,

de onvoorzigtigheid van een sterk gekleurd
artikelin Franschen geestin de rEdinburgh

van zjne partjgenooten bekoeld,terwjl hj doch in 1869 moesthj devlag strjken voor
tevenseenigeuitstekendeledenvanzjnkabi- den Oëciélen candidaat, den generaal la
net,John WrkAfen Gilders door ziekteen AOJJ:Nf/..In November 1869 zag hj zich
lord Clarend- '
door den dood verloren had. echter doorParjstd volksvertegenwoordiger
Toch verloor Glahtone geenszins den moed. benoemd en kwam alzoo den 4den September

Zjne Army Reorganisation-billwerddoorhet 1870 bj den va1van hetKeizerrjk,van de

ankln der oppositie in het Voorloopig BeLayerhuis aangenomen,en toen het Hooger- b
huls het belangrjkste gedeelte daarvan ver- w ind.Den lzden September 1870 vergezelde
wierp,redde hj zjn ontwerp door zich te hj,alslid der DelegatievanBestuurindege-

uœ naar Tours,maar vervulde
beroepen pp hetKoninkljk praerogatief.Zjn westen, Crlmie'
Ballot-bill,na veelstrjd doorhetLagerhuis daarbj eene onbeduidende r0l.In den strjd
aangenomen, is echter door het Hoogerhuis van Gambetta metde regéringsleden teParjs
verworpen. W è1gevoelde hj zich nog sterk over het sluiten van een wapenstilstand
aan hethoofd zjner partj, doch er begon schaarde hj zich aan de zjde van eerstgelangzam erhand een reactionaire geest over noemde en onderteekendeden sden Februarj
Engeland te waaijen.Het aantalzjner aan- 1871 het Decrét de résistance,uitgevaardigd
hangers verminderde daarbj door de verkie- door de Delegatie te Bordeaux.Hj werdgezingen in hetnalaarvan 1873 zööaanmerke- kozen t0t 1id van de Nationale Vergadenng

ljk,dat hj metzjne ambtgenooten deportefeuilles ter beschikking stelde van de K0ningin,waarna hjdoorDisraëliisopgevolgd.
Gladslone bekleedt eene merkwaardige plaats
onder de eerbiedwaarige Enyelsche staatslieden,die m etde beste bedoellngen alhunne
krachten en gaven toewjden aan hetheilvan
hun vaderland.

te Bordeaux en begaf zich met deze naar
Versailles,doch slechts zelden voerde hj er

het woord. Hj heeft 2 bljspelen geleverd:
DUne vraie Bretonne Ou un cas pendable'')
en pLe vrai courage ou un duel en trois

parties'',welke niet onverdiensteljk zjn.In
Jnnj 1868 stichtte hj metPelletan,Herold
en Larertyjon hetdemocratisch weekbladrLa

Glais-Bizoin (Alexandre), een Fransch Tribune francaise'' en belastte zich met de
redactie daarvan.
Glam organ een zuideljk graafschap van
Nationale Verdrdiging in 1870,werd geboren
staatsman en lid van hetFransch Bew ind der

te Quintin (Côtes du Nord)den 9den Maart
1800,en wjdde zich in 1822 aan deregtsgeleerde practjk.Als democraaten republiekein
behoort hj t0t de jverigste bestrjders der
Restauratie.Na deJulj-omwentelingwerd hj
benoemd t0tlid van den Algemeenen Raadin
zjn departement,en doorhetarrondissement
Loudéa: t0t afgevaardigde gekozen.Hj bekleeddediebetrekkingachtereenvolgenst0taan

1848.EvenzeeralstegendeBoltrbons,washj
0ok tegen dedynastie Orllansgekant.Hj behoordesteeds t0tdeuiterste linkerzjde,was
medeonderteekenaarvan hetrcompte rendu''
datin 1832na hetoverljdenvan den minister
Péror van deoppositieuitging,en wilde de
beginselen der groote Revolutle gehandhaaf'd
zien.A1sredenaarbezithjgeenegrootegaven,
maar w el eene soort van geestigheid,waardoorhj zjn tegenstanderafmat.Onmiddelljk
vôör het uitbarsten der Februarj-revolutie
onderteekende hj de door Odilon Wœrrof in

het prinsdom W allis, tusschen M onm outh,
Brecknock, Caermarthen en het Kanaal van

Bristol gelegen,heeft eene oypervlakte van
371/4 EJ geogr.mjl.Dekustlserovereene
breedte van eenige geogr.mjlen zeervruchtbaar, en daarachter verrjzen heuvels ter
hoogte van G00 Ned. el.Talrjke riviertles
vormen hier en daar w atervallen en stroomen
door de dalen. Men vindt er landbouw en
veeteelt, doch de delfstûFen vormen er den

grootsten rjkdom.Men heeftervooralsteenkolen en jzererts.De opbrengst dermjnen
van Swanseaisin delaatsteJaren sterk toegenomen en eene groote hoeveelheid dezer
XW elsh coals'' wordt naar elders gezonden.
H et aantal inw oners bedraagt er ongeveer
350000.De hoofdstad is Cardif m etdehaven
Pennarth.Dezeisdèor een spoorweg en door
hetCardif-ofGlamorgankanaalmetde steen-

kolen-en jzermjnen van Merthyr-Tydvilver-

bonden, hetwelk sedert eene eeuw zich van
gereedheidgebre tebeschuldigingtegen G'tdzot, een ellendig dorp tot eene volkrjke plaats

GLAMORGAN- GLANS.
ontwikkeld heeft. De belangrjkste stad en
zeehaven is er Swansea, aan den mond der
Tawe?met ongeveer 50000 inwoners.
Glanskobalt, zie Kobalt.
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den zlstenJunj 1814denvoormaligentoestand
terugkeeren. Volgens deze hadden weder de
Hervormden en R. Katholieken hunne afzon-

derljkeregten,regtbankenen besturen.onder

Glarus, het7de canton van Zwitserland, het algemeen bewind had men er dus 2 verdoor St. Gallen, Graauwbunderland, Urien schillende magten,envelebelangrjkeregten,

Schwyz Omgeven,is8urengaanslangen5% bjvoorbeeld de benoeming van een landamuren breed en telt op eene oppervlakte van man,waren over beide geljkeljk verdeeld.
t toenemend overwigt der Hervormden,
b
18
jna121/21 geogr.mj1ruim35000zielen(in He
zoowel in aantal a1s in welvaart, zoodat de
;0)ydle,met uitzondering vanbjna 7000

R. Katholieken,de Protestantsche godsdienst R.Kathol
ieken nietmeerdan 1/50siederopgebeljden.Op zjn bodem verrjzen hoogeber- bragte belastingen betaalde,vorderde echter
gen,diegedeelteljk,zooalsdeTödi,deKis- eene herziening van dieregeling.Eenenieuwe
tenberg, de Hausstock en de Gl:rnisch,met grondwet werd dientengevolge den Qden Octo-

eeuwige sneeuw bedekt zjn. Men heeft er ber 1836 aangenomen,en eindeljk 00k door
voortséénegrootevallei,3zjvallejenenonder- de R.Katholieken billjk genoemd,nadatde
scheidene kleine dalen. Het geheele canton tegenstand der priesters verbroken was door
behoort tot hetstrûomgebiedvan deRjn en Glarus 10s te maken van hetbisdom Churen
brengtzjnewaterenin deLinth,diebeheden eenige weêrspannige geesteljken te verwjde-

het vlek M ollis door hetEscherkanaalnaar ren.Volgens die grondwet,welke in 1842 op
hetWallenstëdterm eer vloeit.0/ ztjn grond- nieuw herzien werd,vormen alle bargersvan
gebied vindt men voorts het Klonthaler-meer 18jaaren daarboven deeenmaal'sjaarsveren andere kleine meren, alsmede minerale alerende l
andsgemeente en souvereinever-

bronnen,van welke de zwavelbron bj Sta- gadering, die na eene vrje beraadslaging de

chelberg algemeen bekend is. In de dalen

door den 3-voudigen landraad voorgedragene

groejen veleOoftboomen,voortsperziken-en ontwerpen bekrachtigt,verwerpt ofwjzigt.
walnotenboomen,en men heeft er 0ok eenige Deze 3-voudige landraad telt 127 leden en
wjngaarden.Eengrootdeelderbevolkingvindt heeft t0t taak, de voorstellen, die aan de
zjn bestaan in katoenfabrieken en andere landsgemeente gedaan zullen worden,in staat
inrigtingen van njverheid. Er wordt veel van wjzen te brengen.Deuitvoerendemagt
zorg besteed aan landverhuizers, zoodat de berustbj een in afdeelingen gesplitsten raad
inwoners van Glarus in den Noord-Amerïkaansc,
hen StaatW isconsin 3 gemeenten hebben doen verrjzen.
In alouden tjd werd Glarus nu eens t0t
Rhaetië,dan weder t0tZwaben gerekend en
door Duitsche kolonisten bevolkt.Later werd
een gedeelte van Glarus het eigendom van

van 45 leden en eene vaste eommissie van
9 leden met een landamman aan hethoofd.

Va
O n deze is de regterljke magtqescheiden.
0k de zaken der gemeenten zjn er zeer

goed geregeld.De staatkundige scheiding der
kerkgenootschappen is er verdwenen. Door
het bestuur wordt openbaarheid gehuldigd;

het nonnenklooster Seckingen.Het schjnt de vrjheid van drukpersisergewaarborgd,
intusschen,dat er toen reeds eenigeonafhan- en menmaakterhetverkrjgen van hetburkeljkegeslachtenhebbengewoond.Hetlaagst gerregt gemakkeljk. Intusschen heeft men
gelegen gedeelte van hetcanton washeteigen- Opgemerkt,datditcantonwelwatltjdtonder
dom van het nabjgelegen nonnenklooster een Overgroût getalambtenaren.- DehoofdSchënnis. Gebogen onderhet Oostenrjksche plaats, waar 0ok de vergadering der landsJuk, verlangde de meerderheid der inwoners gemeente qehouden wordt,isde stad Glarus
in hetZw itsersche eedgenoodschap te worden m et 5500 lnwoners en vele katoenfabrieken.
opgenom en, doch miste n0g w el eene eeuw Zj is den loden Mei 1861 door een brand
de volle regten der overige Zwitsers.D oor geteisterd, die 500 van hare 700 w oningen
de roemrjke overwinning bj Nëfelsin 1352 verwoestte, maar door de broederltjke hulp
en 1358 verbraken de mannen van Glarus de

Oostenrjksche boegen, en na het eindigen
van den oorlog vanZiirich verwierven zjeen
beter bondsverdrag.In 1517 kochten zj de
heerltjkheid Averdenberg en hielden haar als
afhankeljk gewestin bezit,hoewelzj er in

1525 en 1721 oproerigheden tegen hun gezag
hadden te beteugelen.Na de Hervorming,die

van geheel Zwitserland w eldra weder opgebouw d.

Glans noemt men den indruk,dien eene

bepaalde soort van lichtverspreiding op de

oogen maakt. Men vindt zoowel glans bj
zel:ichtende ligchamen als bj zoodanige,die
het lichtvan elders Ontvangen.De glans van

een zigtbaar bljvend voorwerp vermindert
in Glarus btjhetmeerendeelderingezetenen niet met den afstand, zooalswj opmerken,
weerklank vond,scheidden deHervormden en wanneerwjdez0nopeenverwjderdraam zien
R. Katholieken zich at'in 2 verschillend be- schjnen.lntusschen weten wj,dateenvoorstuurdevereeniginyen,en ditgafmeermalen- werp in 0ns 00g nietgrooterisdan een punt,
vOoraltegen hetelnde der 18de eeuw - aan- zoodra zjne schjnbare middelljn geljkwordt
leiding t0t verdeeldheid en twist.Gedurende aan % mi
nuut.Na dien tjd vermindert de
de Omwentelingsoorlogen had het canton in schjnbare glans in verhouding van hetvier1799 van den aftogt van Soewarow vet)l te

kant der afstanden. W anneer de z0n zich

allengs van 0ns verwjderde, dan z0u aanaan de staatsregeling der Helvetische Repu- vankeljk '
#haar licht',maar niet haar glans
bliek.Na de Restauratiedeed degrondwetvan afnemen, totdat hare schjnbare middelljn
ljden, en met weerzin onderwierp het zich
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ilderj shart.Z00luidtdetheorievanDove.
kleinerwer;dan % minuut;daarnaz0uhaar schDe
glans der ligchamen dient voortsop het
schjnbare glans afnemen, terwjlhet ongewapend 00g geenerleiverminderingvangrootte gebied der delfstofkunde t0t een kenmerk.
opmerkle.Men heeftdeze eigenschappen toe- Men ishierbj te radegegaanmetdenindruk
gepast op de bepaling vàn den afstand van

Van den glans, en m en heeft dien door de

vaste sterren van de eerste,tweede en derde

ervaring eenigzins bepaald.Deglanzendev00r-

grootte enz. Bj verlichte ligchamen is de w erpen kunnen t0t3 groepen behooren,nameglansafhankeljk vandekrachtderterugkaat- ljk denterkglcpzeldd(loodglit),deglannenk
sing, en in den regelspreektmen van glans (kalkspaat) en dezwak glanzende.Meerbepaald
bj spiegelende ligchamen.Alle glansgevende onderscheidtmen den metaal
glans,waarbj %
voorwerpen,hetzjplatteofgebogene,moeten t0t 1/c derlichtstralen teruggekaatstworden,
gladde oppewlakten bezitten,die hetvermo- zooals bj een aantalOndoorzigtigelichamen,
en hebben, om de evenwjdig invallende b.v. metalen, kiezelsoorten,ertsen enz.,hchtstralen evenwjdig terug te kaatsen.De domant
glans,bj eeniye doorzigtigeligchamen
glansstnatbljkbaarinverbandmetdeinwen- aanwezig,zooalsbjdlamanten,robjnenenz.,
vetglansbj vetteoliën,granaat,speksteen
dige gesteldheid derligchamen.Alleen bjgenoegzamen zamenhang (continuïteit) knnncn enz,allengs overgaande t0tmasglans,- glasJ
c'
lt
rz:bj voorwerpen,die 0,
025van hetlicht
zj* glans geven, daar een te losse zamen- t

hang de regelmatige terugkaatsing der licht- terugkaatsen, zooals glas, kwarts,smaragd,

stralenverhindert.Om dieredenhebbenkrjt, water,jsenz-,- enparelmoerglansbjdoorkalk en leem geen glans. Intusschen is de schjnende ligchamen,die uitdunneplaatjes
lans o0k nietevenredig aan de digtheid der bestaan.Voortsspreektmennogvaneenzljde-,
llgchamen, daar platina veel minder glans atlas-ofnatjinglans, die bj vezelachtige liggeeft dan goud ofjzer.DeglanBneemtech- chamen wordtopgemerkt,zooalsasbest,vezeltert0e methetlichtbrekend vermogen,zoûals gips enz. Bezit een vooxwerp in hetgeheel

wj inzonderheid bj het diamantopmerken. geen glans,dan noemtmenhetmatofdoç

De waarnemingen van Dore omtrent den
Glanskool ofanthmaciet,zie Anthraâet.
glans hebben n0g al opzien gebaard. Toen
Glansvernis noemt men eene soort van
Done het bovenvlak eener afgeknotte pyra- vernis,welke aan de daarmedegedektevoormide in deeeneprojectie met donkerblaauw werpen een ongem eenen glans mededeelt.
en in de andere met groen bedekte,en hj Yooralwordtdaartoe Etlyelsa 1,:ridgebruikt,

alzoo bj stereoscopische zamenvoeging eene
groene kleur deed ontstaan, was het hem,
alsof hj door de eene,doorschjnend gewordene kleurdeandere k0n zien.Hield hj
nu een paarsch glas voor de beide oogen,
dan vertoonde zich de spiegel glansrjk als
gepoljstmetMl;m=rzj had een matv00rkomen, zoodra hj haar met één 00g gade-

bestaandeuit3/4pondsandarak,3/4pondVene960/OTr.

tiaanschen terpentjn en 4 pond alkoholvan

Gllrnisch (De) is een gebergte in het

Zwitsersche canton Glarus, eene centraalnaassa der Oost-zwitsersche kalkbergen, en
verheftzich a1s eene reusachtige pyramideaan

de westzjde van de stad Glarus,zuidwest-

sloeg.W aarschjnljk is hetpaarsche glasoor- waarts voortschrjdende naar het Muotta-dal.
z= k, dat de 2 zich vereenigende kleuren Het bestaat uit 3 hoofdgroepen,nameljk de
door het ongeljkeabsorbsievermogentotge- reeds vermeldc pyramide,de Vorderglörnisa
tlbLnx3000Ned.
ljke kracht worden gebragt.Verbindt men geheeten,- denM iddelglörni8cl
voortsin den stereoscoop eene teekening m et elhoog)metzjnevierkante,besneeuwdekruin
zwarte ljnen op witten grond meteene,die en steile,naar den Vorderglërnisch gekeerde
met witte ljnen op zwarten grond vervaar- wanden, - en den H interglörnlsck, slechts
digd is,en beschouwtmen zedooreenrobjn- weinig lager dan de voorgaande.De bestjkleurig glas, dan heeft het stereoscopisch ging van den Glërnisch geschiedtvan de zjde
beeld den glans van gepoljst koper. Eene van de Roszmatt en is niet zonder gevaar.
oppervlakte heeft steeds glans,wanneerwj
G las. W j geven dezen naam aan eene
d00r eene spiegelende, doorzigtige laag van doorzigtigemassa meteeneigenaardigenglans,
geringe dikte een ander ligchaam aanschou- onoplosbaar ofnagenoeg Onoplosbaarin water
wen.De glans schjnt dus te ontstaan door en in alle Overige scheikundige vloeistoFenj
de zamenwerking van teruggekaatstlicht op behalve in vloeizuur en sterke loogen,- aan
en buiten dat ligchaam t waarbj alzoo de eene massa,dieindedampkringsluchtnietverteruggekaatste lichtbundels op verschillende andert,amorph en bj een gewonen warmte-

afstanden werken. Terwjlhet O0g door de graad hard en broos,maarbijeene aanmerdoorzigtige laag een voorwerp waarneemt, keljketemperatuur smeltbaaxis,- aaneene
kan hetM n de oppervlaktehetteruggekaatste massa, die, w at haar scheikundig zam enstel
licht niet duideljk zien, en de bewustheid betreft,uit kiezelzuur (datin enkelegevallen
van deze onduideljk waargenomene spiege- door phosphorzuur,boorzuurofvloeispaatzuur
ling is oorzaak van den glans.Deze laatste kan vervangenworden),verbondenmetonderis dus in eigenljken zin iets verblindends, scheidene metaaloxyden uitdegroep deralkahetwelk ons beleteenig voorwerp naauw keu- liën,alkaliseheaarden,aarden ofzw are metalen,
rig op te nemen.Hetverdwjnt,zoodramen bestaat. Deze natuur- en scheikundige eigende spiegeling doet ophouden, bjvoorbeeld, schappen geven aan het glasin alle opzigten
wanneer men onder den polariBatiehoek door eeng zeer hooge waarde,zoodatwj daarbj
een prisma van Fïcpl op het vernis eener met eenige uitvoerigheid zullen Btilse n.

GLAS.
De dpxH.#kAes
#,verbonden metdenmeltbaarheid1 komt hier in de eerste plaatg in
aanmerklng.W èl vindt men in denatuurn0g
andere doorzigtige ligchamen,zooals bergkristal,glimmerenz.)maar dezezjn weinig
geschikt, om de plaats van het glas in te
nemen. Voordat de vervaardiging van glas
zich tOt eene genoegzame hoogte ontwikkeld
had,beychouwde men ditvoortbrengselenkel
a1s een kunstmatig bereiden plaatsvervanger
vap bergkristal. Het is trouwens niet te
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men nietdweqnemen.Deoorzaak dezerei
genschap is aann tezoeken,datbjdeafkpeling

v
an dik glasde oppervlakte vroegerverstjft
dan hetblnnenste,zoodatde massa vanbuiten
reeds t0tvastheidgekomen is,terwjlzjzich
van binnen n0g in vloeibaren staat bevindt.
Daareen warm ligchaam bjafkoelingkrimpt,
en deverstjfdebuitenzjdedie beweging der
binnenzjdenietvolgenkan,z00bljfttusschen

die beiden 0ok na de volkomene afkoeling
eene zekere spanning bestaan, die onder
loochenen,datdit laatste doorzjne helder- gewone omstandigheden geenenM eeligegevol-

heiden doorzjneoptiseheeigenKhappenden gen heeft, maar bj een schok van buiten

voorrang verdientboven hetglas.Indien even- alligteene breuk doetontstaan.Hieruitwordt
wel hetglasde eigenschappen bezatvan het het duidelijk,dat btjeene snelle afkoeling
bergkristalen geene andere,dan zotlhetn0g de broosheid veel grooter moet zjn dan bj
altjdhoogstbelangrjk wezen,maarop verre eene langzame, daar in het laatste gevalde
na den weldadigen invloed nietgehad hebben geheele massa meer geljkmatig kan Zamenopnjverheid,kunsten wetenschap,dien wj trekken.Laatmen eenige droppels geBmolten
thang daaraan toekennen.Zulk eeneeigenaar- glas in koud water vallen, dan ontstaan er
dige eigenschap isreeds zjne smeltbaarheidt zeer brooze ligchamen. Zulke droppels ontdie ons in staat stelt, Om aan het glas vangen bj hetvallen in devloeistofeenelang-

elken gewenschten vorm tegeven.W j zullen
zien,dat ll
et niet moejeljk is? doorzigtige
en sterke glazen platen van aanmerkeljke
grootte te vervaardigen.Juist wegens zjne

werpigegedaantemeteendunstaart
je.Wanneer
men vanditlaatsteslechtseenpuntjeafbreekt
dan is het ve
rband der geheele massa verbroken en ZP@* vervalttOtfi
jn stof.Die v00rwerpen zjn onder den naam van glastranen
bekend. Eene dergeljke eigenschap ontwaart
menbjdeBologne
'scheJdt
scAy>.
sgwanneermen
daarin een stukle vuursteen werpt, en dit

sm eltbaarheid kan m en van glasallerleivoorNverpen vervaardigen,-- voorw erpen die door
schoonheid, duurzaamheid en doelmatigheid
hoogst voortreFeljk m ogen genoem d w grden.
Ja,zonder glasw aredescheikunden0g langen schudt, zf
lodat de binnenste oppervlakte van
tjdin harekindsheid gebleven.00kdenatuur- het glas ergens eene scheur bekomt, dan

ensterrekundeheeftgrootbelang bjhd glas, springt het ieschje meteen knaluit elkaâr.
hetwelk voor de vervaardiging van Optische Ook bj gewoon glasOntwaaxtmen ietsderinstrumenten onontbeerljk is. Dat het glas geljks,wanneermendeOypervlaktezoodanig
die hooge waarde hoofdzakeljk aan zjne aantast, dat het evenwlgt der inwendige
smeltbaarheid en doorzigtigheid te danken spanning verbroken wordt.
heeft,za1iedergemakkeljk inzien.
Hetglasisamorph (gedaanteloos)!datwil
Van gropt belang noemen wj voorts,dat zeggen hetverstjftnietin bepaalden kristal-

het glas bestand is tegen de werking van
nagenoeg allevloeistûFen.00kdeedelemetalen
hebben eenigermate deze eigenschap,maarop

vorm. W as zulks het geval? dan z0u de
bewerking VaD het glas groote bez&raren
hebben.Het heeft Nvel eenige neiging om te
verre na niet in die mate als het glas.Zj kristalliséren, doch deze wordt door de taaiworden door de zuren - behalve dopr vloei- heid van het weeke glas geheelen al overzuur - aangetast.Zoo kunnen glas en metaal w onnen. Alleen dan, Nvanneer m en het vernaast elkander dienst dpen.Maar hetglas ig Btjven opzetteljk vertraagt,doetdekristallivooral0ok daarom van groot gew igt,om dat satie zich gelden. Dan verkrjgt het glas
m en het ixl groote m assa uit grondstoFen, geheelandere eigenschappen,hetisdanminder
die nagenoeg geene w aarde hebben, berei- broos,verliestzjne doorzigtigheid geheelen
den kan.
a1, bezit geen glans m eer.onderscheidtzich
De belangrjkheid Van hetglas Avordt ver- van binnen door een fjnkorrelig of vezelig
hoogd door zjne ltardheid, verbonden met zamenstel, is dik-vloeibaar en wordt veel
zjnereerkracht.In kardheid overtrefthetbjna m indergevoelig voorde wisseling derw armte.
alle delfstoFen,althansalle metalen,en zjne M en geeftaan zulk eenvoortbrengseldennaam
veerkrachtiszôö groot,datmenhetgebruiken van porselein van .AJtZfZ-'
IIr naar dien van den
kan voor vloeren, die aanmerkeljke lasten uitvinder. Het werd het eerst vervaardigd in
moeten drayen.Tevens echter gaan die uit- hetJaar1727,enwe1doorglazenvoorwerpen
muntende elgenschappen vergezeld van eene in een smeltkroeste plaatsen,de openeruimte
groote mate van brooslteid. Deze is z0o met gips en ;jn zand tc vullen,en een en
aanmerkeljk,dat reeds bptrekkeljk geringe anderin een heeten porselein-oven teplaatsen.
schpkken of veranderingen van den warmte- Ook bj degewonebereidingvanglasontwaart

Fraaderscheuren in kunnenveroorzaken.Het men weleenshetzelfdeverschjnsel,wanneer

ls zoo,men kan door eenezorgvuldigeafkoe- de voorwerpen bj herhaling een geruimenttld
ling van het gesmolten glas de broosheid in het vuur gebragtworden.
aanmerkeljk verminderen,zoodatzjnegevoeEindeljk ishetglasbestand fdgdxdenil/
tl
bed
ligheid voor de wisseling der temperatuur der #c-y/rrïzw.
vlvc/zf.Deze eigenschap is door
opgeheven wordt, doch de broosheid bj het de ervaring voldoende bekend. Alleen het
ontvangen van een mecbanischen schûk kan gemeene vensterglas wordtop den duur dpor
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de luchten devoehtigheid aanqetast,- het en bj smelthitteishetin staat,om desterkste

'
teçmeent en verliest zjnedoorzlgtigheid.Het zuren te vervangen. Dit geschiedt, omdat
begint d:n 00k w elaf te bladeren en veroor- hetkiezelzuurtegen dehittebestandis?terwjl
zaakt hierdoor hetkleurenspel,datmen soms
in oude kerkglazen opm erkt. Daartoe worden
echter veelal eeuwen vereischt,en de betere

de overige anorganische zuren,m et ultzonde-

ring van hetboorzuur,bjeeneaanmerkeljke
temperatuur vlugtig w orden.D e verbindingen

van kiezelzuur met eene basis draagt den
glaAl
ssoo
rten zjn erweiniq vatbaarvoor.
die uitmuntende elgenschappen hebben

naam van siloaat (van silici'
am of kiezel).

aan hetglasop degeschiedenisderbeschaving, Alle glassoorten zjn dus silicaten.
een belanqrjken invloed bezorgd, die zich De alkalische silicaten bezitten behalve de

inzonderheld in de jongste eeuwen krachtig eigenschap,datzj steedsinamoryhentoestand
heeft geopenbu rd.Men kan hettrouwensniet voorkomen,00k deze,dat zj ln watermin
betwjfelen, dat de uitvinding van het glas of meer gemakkeljk oplossen.Glas,uiteen
zeer nud is.W èlschrjftPliniu de ontdek- alkali(kaliOfnatron) en kiezelzuurzamen-

king t0e aan Phoenicische kooplieden, die gest
eld, mist derhalve eene van de belang-

natrum (soda)en nitrtlm (salpeter)a1svracht rjkste eigenschappen van gewoon glas (zle
a
an boord van hun schip hadden qenomen, waterglas).Kalk-enaluinaarde-silicatendaarenaan den oeverderrivierBelusin Syrlëeenige tegen zjn onoplosbaarin water,smelten niet
stukken daarvan t0teen haard voorhun vuur z0oligtals bovengepoemde soortenverstjven
gebruikten en toen opmerkten,datgenoemde gemakkeljk t0t eene kristalljne massa.De
zelfstandigheden met oeverzand t0t eene verbindingen van kiezelzuur met loodoxyde
doorzigtige massa zamensm olten; maar het kristalliséren moejeljk of in hetgeheelniet,
bljkt,dat hetglasreedsveelvroegeris be- en smelten zonder moeite.Alle vermeldeverkendgeweest,bepaaldeljkbjdeEgyptenaren, bindingen zjn kleurloos;daarentegenbezitten
daar men in hunne oude gebouw en velevoor- de glassoorten der overige zware metalen
w erpen van gekleurd en zuiverglasgevonden (manganium, jzer,uranium),eene bepaalde
heeft.Hetiswaarschjnljk,datdePhoeniciërs kleur,zoodat men bj de vervaardigingvan
het glas als handelswaar uitEgypte gehaald wi
t glas de grondstoFen met oylettendheid
en naarGriekenland en Romegebragthebben. daarvan m oet zuiveren. Alle sillcaten, die
Onderde Grieksche sc,
hrjversisAristôphanes slechts ééne basis bezitten,kan men door de
(5de eeuw vöör Chr.)de eerste,die melding w erking van een zuur ontleden; daarentegen
maakt van glas,enten tjde van Pliniusde verliezen zj die eigenschap, zoo er 2 bases
Jongere bestonden er reeds glasfabrieken in aanwezig zjn,die t0t verschillende groepen
het westen.Glasramen zjn welligt eerst in der elementen behooren. Zulke verbindingen
gebruik gekomen in de 4de Of5de eeuw na noemt.
men dubbelsilicaten,en goed glasmoet
Chr.;maargedurendehetgeheeletjdperk der dus een dergeljk dubbelsilicaat zjn.Deze
middeleeuw en werden n0galleglazenvoorwer- theorie is reedssederteeuwen door de pracpen a1s artikelsvan weelde beschouwd.Eerst tjk bevestigd, lang reeds voordat eerstgetoen in de 16deeeuw op heteiland Murano bj noemdelangsdenw egderscheikundigeanalyse
Venetië eene glasfabriek verrees,die uitm un- ontstaan w as.Tothetvervaardigen van Ongetend glas leverde,kw am dit meer en meer kleurd glas gebruikt men nameljk kali of
in trek. Van hier breidde de kunst der glas- natron,kalk en loodoxyde,en tothetmaken
blazerj zichuitnaarBohemen,enmen weet, van gekleurd glas daarenboven nog een of
datzoowelhetBoheem scha1shetVenetiaansch ander zwaar metaaloxyde.M en kan derhalve
glasberoemdwas,- voortsnaarFrankrjk. de glassoorten verdeelen in loodhoudende en

Engeland en Zweden (1664),- en in onzen loodrrl
je.Totdeloodvrjeglassoortenbehooren
tjd zjn alle beschaafde landen ruimsehoots het holglas (Cessehenglas), het vensterglas
van glasblazerjen voorzien.
en het spiegelrlas.Het holglas omvat alle
Men heeft versaillende doefel van glas,en soorten,wel
keln dehuishouding worden gedit verschil is afhankeljk van descheikun- bruikt,zooalswjnoesschen?medlcjnqesschen,
dige bestanddeelen. Kiezelzuur ontbreekt in
geen geval,maaronderscheidenebaseskunnen
daarmede verbonden worden. Dat zuur kan
men doorzamensmelting vereenigen metalkaliën,alkalischeaarden,aarden en oxyden der

drinkglazen,en voorw erpen van geslepen Boheemsch glas.Alleen deze laatste soort is ge-

heel vrj van jzer en derhalve volkomen
kletlrloos. Alle bevatten,behalve kiezelzuur,
kalk en een alkali. Dit laatste is bj het

zwaremetalen,enhetvormtdaarmedebjkans groene, half-witte en w itte glas in den regel
natron, maar btj het Boheemsch glas kali.
altjd amorjhe,glasachtigemassa's.
De verblndingen van kiezelzuur m etalka- Natronkalkglas smelt gemakkeljker dan kali-

liën openbaren de geringste neiging om te kalkglasq daarom is het Boheem sch glasniet
kristallisôren,- dievan kiezelzuurmetaarden gemakkeljk t0t vloeibaarheid te brengen,
w at meer.Is echter tevens een alkaliaanw e- zoodat het inzonderheid in het scheikundig
zig,dankomthetamorphismusn0gduideljker laboratorium zeer te pas komt. Vensterglas
te voorschjn, en daar dit een vereischte is en spiegelglas komen in zam enstel m et het
van goedglas,behooren dealkaliën desgeljks holglas overeen.
D e loodkowdende glassoorten onderscheiden
t0t de onmisbare bestanddeelen. Hoewei de
verwantschap van kiezelzuur t0t de bases zich door een levendigen glans, door kleuronder gewone omstandigheden'zeer gering is, loosheid, door eene geringe neiging t0tkrisklimt zj bj een verhoogden warmtegraad, tallisatie en door een schoonen,metaalachti-
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rn klank. ZtJ bezitten een aanmerkeljk
soorteljk gewigten grooterstraalbrekendvermogen dan loodvrj glas.Deze eigenschappen
bepalen zjne bestemming.Men vervaardigt
daaruit in Engeland welis waar dergeljke
voorwerpen als uitgeslepen Boheemsch glas,
nameljk geslepen karaffen en kelken,maar
deze zjn Gp verrenanietz00hard alsdergeljkevoorwerpen van kalikalkglas.Daaren-
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sende smelting gevoegd,om alzoo alle verlles te vermjden. De grondstoFen moeten
vöörhetgebruik behoorljk fijngemaakt,gedroogd en gezuiverd worden.Het zandthetwelk meerendeels uit kiezelzuur ot'kwarts
bestaat, is doorgaansreeds ;jn genoeg,z00dat men het alleen van de groverebjmengselen heeftte ontdoen.om witglastemaken,

mag het geen jzeroxyde bevatten, zoodat

tegen kan m en andere soorten van loodhou- geel (jzerhoudend)zand alleen totvervaardidend glas, zooals iintglas, strass en em ail ging van wjniesschen kan gebezigd worden.
(glazuur) doox geene loodvrje glassoortver- Hetzelfde kan men zeggen van de asch,die

vangen.Het iintglasnameljk wordtwegens desgeljks door allerleionzuiverheden is gezjn aanzienljk straalbrekend vermogen t0t kleurd. Potasch, sodat glauberzout moeten
vervaardiging van optische instrumenten,het
strass t0t nabootsiklg van edelgesteenten aangewend, vooral daar het een sterken glans

vôôr het gebruik sterk gedroogd en daarna

fjngewreven worden,en loodglit desgeljks.
Na voldoende zuivering worden voorts de

bezit en door bjmengselen gekleurd kan grondstoFen in bepaaldeverhouding vermengd
worden.Hetemailbevatvoorts eentoevoegsel

en daarna in de smeltkroezen gedaan. Als

van tin-ofantimoniumoxlde,om hetondoor- zuiveringsmiddelen gebruikt men vooralbruinzigtig te maken - eene elgenschap,waardoor
het zich van alle andere glassoorten onderscheidt.
Ileze verdeeling, die gedeelteljk op het

steen en arsenikzuur.Heteerstedient,om aan

hetaanwezigjzerzulkeenegedaantetegeven,
dat hetaan hetglasslechtseene zeer:aauwe
kleur verleent.Hetjzer nameljk komt in de
grondstofen der glastàbriek n0g al dikwjls
voor in den vorm van jzeroxydule,en dit
geeft aan het glas eene donkergroene kleurq
jzeroxyde daarentegen maakt het lichtgeel.
Bruinsteen,wanneer heterin deJuisteverhouding bjgevoegd wordt, werktoxydérçnd
op het jzer,zoodat het oxydule in oxyde

scheikundig zamenstel der glassoorten,gedeelteljk ophaargebruik berust,isgeenszlns
als eene algemeene w et te beschouwen.Integendeel,elkeglasblazerj werktvolgenshare
eigene ervaring naar hare beproefde voorschriften,en dezezjn zeerverschillend.Dikwjls geeft men aan halfwit ot'wit holglas
een toevoegselvan 100d,Om zjnesmeltbaar- verandert,en zelfs daarbj overyaatin manheid te vermeerderen, zoodat men alle h01- gaanoxydule, hetw elk geenerlel kleur aan
glas.
niet t0tdeloodvrje afdeeling kan reke- het glas mededeelt. Arsenikzuur heeft eene
nen. Intusschen houde men in het otlg,dat dergeljke werking; het'geeft zjne zuurstof
het l00d hier tot de Ondergeschikte bestand- aan het jzeroxydule en verandertdaarbj in
deelen behoort en er niet bjgedaan is,om arsenikmetaal,dat bj desmelthittevan den
aan het glas de eigenschappen te verleenen,

glasoven vlugtig wordt.
Tot het vervaardigen van Boheemscltplat
scheidt.In de pradjk komtbj deverdeeling #JJ.:gebruikt men 100 deelen w it zand,50hetscheikundig zamenstelnietinaanmerking, 60 deelen potasch,8- 12deelen krjtofgemaar m en let slechts Op vorm en gebruik, branden kal
k,40deelenglasscherven,1/c-3/4
zoodat men spreekt van h0l glas,plat glas, deel bruinsteen, even zo0 veel arsenik, en
Nvaardoor het loodhoudend glas zich onder-

massief glas, oktisch glas,glasdraad,glas- somtjds ook eenig salpeter. - W it ltolglas
staven,glazen bulzenen kunstglas.M eth0lglas
enplatglasbedoeltm en zulkevoorwerpen,die

bereidt men van 100 deelen zand,40 deelen
potasch,en 18 deelen kalk,ofvan 100deelen
ôf platte oppervlakten vormen (vensterruiten, zand, 65 deelen potasc,h,6 deelen gebranden
spiegels) ôt'eene aanmerkeljke holte bezitten kalk en 100 deelen glasscherven. ln beide
ill vergeljking met de massa. Massief glas geval
len dientbruinsteent0tzuiverinysmiddel.
omvat alle glazen voorw erpen, die, zonder De eerste soort is bjzonder geschlkt voor
kunstglazen te zjn, geene of sleehts eene glaswerk ten behoeve van het laboratorium.
betrekkeljk kleine holte bezitten,zooblslus- - Tot ltalfwithol
glasbezigtmen 100 deelen
ters, prism a's enz. H et optiseh glas w ordt zand, 30- 45 deelen ongezuiverde potasch,
gebezigd t0tvervaardiging van optischeinstru- 17deel
en kalk,100-120 deelen asch,en 1/c

menten, en kunstglazen zjn zoodanige,wier deel bruinsteen,- t0tgewoon Jedyckzwll.
:

vervaardiying eene groote mate van kunst- 100 deelen zand, 160 deelen asch,80- 100

vaardigheld vereischt.
deelen klei en 100 deelen glasseherven, of
De grondstofen,noodig voor eene glasbla- 100 deelen zand,20 deelen glauberzout,80zerj:zjn zand,kwartsofbergkristal,mar- 100 deelen asch, alsmede wat groene glasm er of krjt,pot
asch of houtasch, soda of scherven en verschillendekiezelhoudende delfdeasch van zee-en strandgewassen,somtjds stoFen, bjvoorbeeld basalt, vensterglas
zwavelzuur, natron, en eindeljk loodglit of w ordt van dergeljke bestanddeelen vervaarmenie. Daarenboven w orden t0t ontkleuring digd a1s wit en halfw it holglas;naar gelang
verschillende zuiveringsm iddelen gebruikt,als- men het helderderbegeert,m oetmenhetm eer
mede tot het kleuren van glas verschillende zuiveren. Bj de voorgaande mengselsvoegt

metaaloxyden.Daar bj hetvervaardigen van

men somtjds wat l0od. Daarentegen moet

glazen voorwerpen een gedeeltederçlasmassa men dit verwjderd houden uit spLegelylas,
als afvaloverbljft,zo0 wordtditbt de v0l- dewjlerdegeljkvormigheid deroppervlakte
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door benadeeld wprdt.- 'rotloodkrotalge- eigenljke kleurdoetkennen.Xen maaktduB
bruikt men 100 deelen kwarts!50- 60 deelen zwart glas met kobaltoxyde, chroomoxyde,
menie en 30-40 deelen gezulverdepotasch, bruinsteen enz.- Degekleurde glazen zjn
benevens een reinigingsm lddel. - Inlintglas
vereischt100 deelen kw arts,100 deelenm enie
en 30 deelen poàsch ofsoda.- Daar strass

ôfin hupne geheele massa gekleurd ôf alleen

aan deoypervlakte.Afzonderljkekleuren zjn
niet fraal, wanneer ze zich door de geheele
zich door eene onqemeene zuiverheid onder- massa van hetglasverspreid hebben.Zj zjn
scheiden moet,bezlgtment0tzjnebereiding dan te sterk en dus te donker,of0ok wel
bergkristalin plu ts van zand.Hetkalimoet z0o :aauw, datzj een witten achtergrond

voorat'dooralkoholvolkomen gereinigd wezen, behoeven,om zich in hetteruggekaatste licht
en de menie wordt bereid uit het zuiverste gunstig tevertoonen.Daarom neemtmen bj
l00d. '
1qoch doet men er meestal n0g wat het vervaardigen van gekleurde glazen de
arsenikzuur bj,alsmede watborax,hetwelk glasmassa uit 2 verschillende smeltvaten,van
het lichtbrekend vermogen vermeerdert. - welke hbt een een gekleurdenenhetandereen
M at .çlld wordt, zooals wj reeds zeiden, ongekleurden glasvloed bevat.De kleur wordt
veelal door een toevoegsel van l00d en tin dan aan de buitenzjdegebragt.Beiden worbereid. Men smelt laatstgenoemde 2 in ver- den voorts zamengeblazen en gereedgemaakt;
schillende verhoudingen te zamen,en houdt hierbj dientmen zulkegl
asmassa'stekiezen,
het mengsel zoolang vloeibaar totdat hetin welkebj deafkoeling geljkmatiginkrilnpen.
de luchtgeheelen algeoxydeerd is;hiervan
De glanblagerl
j.T0t het smelten der glasvoegt men eene gepaste hoeveelheid bj het massa wordt eene temperatuur van 1200smeltmengsel van het glas.In plaatsdaarvan 15000C.vereischt.De ovensmoeten duseene
kan m en 0ok antimonium oxyde gebruiken.aanzienljkehittekl
mnenleveren.Invroegeren
T0t de eigenaardige soorten van mat glas be- tjd stûokte men hout;thans gebruikt men
me
l
k
gl
an
,
0
o
k
ve
l
e
a
nd
e
r
e
b
randstoFen, zooals steenhooren:
hetwelk men verkrjgt
doorbj hetsmeltmengsel10- 200/0beenderen- en bruinkolen,turfenz.Hetglasmengselwordt
asch te voegen, - paalglas,hetwelk door- in leemen kroezen gesmolten.Deze,0ok glas-

schjnenderisdan deyoorgaandesoort,omdat Aledzl.
s genaamd, zjn van boven naar bemen er slechts 2-4*/0 beenderenasch bjge- neden eenigzins kegelvormige potten van

voggd heeft,- en gekl-rdeglazen.Hiertoebe- vuurvaste klei en van verschillende groottoj
zigt men hetzelfze smeltmengselals voor het zoodat zj eene glasmassa van 1t0t 6t01kalikalkglas ot'Boheemsch kristal,of00k het centenaars kunnen bevatten.Stookt men hotlt
m engsel voor strass,wanneer men gekleurde ot' althans zoodanige brandstof, die weinig

edelgesteenten wi1 nabootsen. Nu verkrjgt
fraaje,goudgele kleurmededeelt.door antimoniumzuur loodoxyde,doorjzeroxyde,door
uraniumoxydeofeindeljk doorzilveroxydeof
m en geel door kool, dat aan het glas eene

roetoplevert,4an zjndekroezenOpen;maar
bj het stoken van steenkolen zjn zj van
boven gesloten en hebben aan de zjdeeene

opening, w aaruitde werkman de benoodigde
glasmassa halen kan. De gedaante en de
ehloorzilver. Bj jzeroxyde voegtmen veelal inrigting der ovens is naar den aard der
mangaanoxyde, en men verkrjgt daardoor brandstof en der smeltmengsels verschillend.
schakéringen van bruinrood, goudgeel, tot Somtjdsworden de kroezen van onderen veroranle toe. Uraniumoxyde geeft eene 4e1e hit,- niet zelden verheft zich de vlam tuskleur met een groen- of blaauw achtigen tlnt, schen2 rjenvankroezen,- terwjleldersweêr
terwjl zilver eene heldergele kleur geeft. al de kroezen in een kring rondom den
Ook goud maakt het glas geel en wordtaan- haard geplaatst zjn. In e1k geval is het
gewendj om het topaas na te bootsen. - noodig, dat de zolder van den Oven Qaauw
Groen verkrjgt men door ehroomoxyde of gewelfd is,om dehittenietalleenvan onderen,
door een mengsel hiervan met koperoxyde. maar 00k door terugkaatsing van boven op
Voorheen kleurde men het glas met koper- het sm eltm engselte doen werken.D e kroezen
en jzeroxyde;het eerste geeft eene blaauwe, bevinden zich alzoo binnen eeneenge ruimte,
het tweede eene gele kleur,en te zamen Ver- waarin men geruimen tjd oflieverz00 lang
wen zj groen.- Rood wordt voortgebragt alsmen wi1eene verbazend hoogetemperatuur
door koperoxydule of door golzd ; het eerste kan doen heerschen. W j geven hierbj in
geeft robjnrood met een geelachtigen weer- fguur 1 en 2 hetmiddelste gedeelte van een
schjnjhettweedeeenrood,datinhetblaauwe smeltoven, die geschikt is voor 10 smeltspeelt. M et goud kan men o0k eene rozen- kroezen. Figuur 1 vertoont de doorsnede
roode kleur voortbrengen,die vooralop mat overlangs door het midden van den oven,glas eene uitmuntende werking heeft. - :g.2 eene loodregte doorsnede door hetmid-

Paarsa l
tan men te voorschjn roepen door den van den haard.In II'H zien wj de
eene voldoende hoeveelheid bruinsteen. Blaanw verkrjgt men doorkobaltoxyde,dat
eene zeer heldere kleur oplevert, en door
koperoxyde,datevenwelalleen voorm at glas
gebruikt kan worden. - Ztca,rt glas draagt

smeltkroezen,die op den bodem .
:.
çgeylaatst
zjn.De oven bezit2 roostersR 2,dlevan
voren naar achteren eenige helling hebben en
in het midden door een muur A , de zadel

genoemd, gescheiden zjn.D is de gewelfde
den naam van ltyaliet en is eigenljk niet zolder van den oven, die m et uitzondering

zwart,maar zo0 donkerblaauwgroen ofbrtlin , van de openingen cc geheelgesloten is.Deze
dat het zich in hetteruggekaatste lichtzwart oyeningen di
enenom degesmolteneglasmassa's

vtrtoont, terwjl het doorvallend licht zjne mt de kroezen te nemen en zjn derhalve
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Juist boven deze Mngebragt. De werkman klevende masn in die holte gefatseeneeri,en
stMt buiten den oven bj 2, en d8 zjn de blazer herhultdit,totdathj genoeg glas
gemetseldemuren,die deeene opening van de Mndenknop derbl
u spjpheeft.Durnahoudt
andere scheiden en t0t bescherming van den hj de geheelemassa doordeopenidg cin de
arbeider dienen tegen de warmte,die uit de
naastgelegene openingen uitstraalt.De brandstofw ordtt0t eene laag op de roostersuitgespreid en door omroeren aan het branden
gehouden. Gedurende het smelten moet de
temperatuur veelhooger wezen dan gedurende
het verwerken
der glasmassa.

Deverdwjnende

warmte wordt
meestalgebruikt
t0t verwarming
van lokalen,
welke zich digt

bj den smelt-

vlam van de oven, om duraan de noodige
kneedbaarheid te geven,neemt ze er uit,en

blaast dan in het mondstuk derpjp.Daar
de glasmassa wegens hare zwaarte steeds de

laagste p> tsaan denpjpzoektintenemen,

om zich hiervan loste scheuren,en daar er
tevenseen lcchtstroom ontBtaat
F
z
'
,
.'''
-z
-'''
'
''z
'y
'v
za
y
zg
zv
y
zf
z
'y'zfy
'Tzrzz
''f
'
z
'''
z
/y
/zy'
z';
'
,
r2,zy'
.z
,
<
z'
/y
;Nzzzzz
z
'
/zvz
'z,
'
vanbenedennaar
Xzy.
z
y
bovent die welXz'
,z.
draaandeonder/
ste gedeelten
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'
eene snellere afkoeling zou bezorgen dan aan
/
jf/'
de bovenste,zoo
A
moetde glasbla-

oven bevindenen
dient om de t0t
sm eltm engsels
zer zjne pjp
bestemde besteeds in eene
standdeelen te
Z
draajendebewedroogen of o0k
ging houden,
om de vervaarterwjlhj ertedigde glazen
vens gestadig
Pig.1. Glasoven (doorsnedeoverlangs).
lucht in blaast.
voorw erpen voor
eene alte snelle afkoeling te bewaren.
Hj geeftverschillendevorm en aan de voorOmtrenthet vervaardigen van glazen voor- werpen door de rigting, waarin hj depjp
vasthoudt. Z00 ontvangt de oorspronkelgke
werpen vermelden wj hetvolgende:
W at het h'
ol
glas betreft.De meeste drink- glazenb01,wanneerdepjpwaterpasgehollden
glazen en holle voorwerpen,zooals iesschen, wordt en de glasnaassa zich aan de benedenretorten enz. w orden geblazen met de blaas- zjde bevindt, een langwerpigen vorm , en
we1het meestop dieplek,waardemiddelljn
C'#.Deze is eene buis ofpjp vangesmeed he
pzer ter lengte van ruim 1I
/cxed.e1.van - t kleinst is en dezwaartehetmeestwerkt,
alzoo digt Onder den bol.Deze vorm komt
boven is zj voorzien van eenmondstuk en
van onderen met een knopvormig uiteinde, n0g sterker te voorschjn, wanneev hj de

waaraan eenetaajeglasmassa zich vastheeh- pjp in eene huppelendebewegingbrengt,als
ten kan.Daar de pjp bjeen langdurig ge- een slinger laat schommelen ofin een cirkel

bruik warm wordt,isdaaraaneenhoutenhand- omdraait. Daar de glasblazer hiervûor ruimte
vatsel bevesnoodig heeft,
tigd.Daarenstaathjdoore
:
z
$
,
#
:
F
'
>
F
z
l
'
z
z'
boven heeft
.z
.*l zz..
gaansOp eene
J
de glasblazer
verhevenheid. Houdt
n0g eene
Z
schaar,eenige
hjdepjpge#
tangenenstadurende het
ven,benevens
blazen verti#
>
'
#
een aantal
eaal, maar
#
;
.
x
z
steenen, gezôö, dat de
%
glasmassa
goten jzeren
of vochtige
zich aan de
houtenrolplaFig.Q.Glasoven(doorsnedeoverdwars)
.
bovenzjde
ten met halfbevindt, dan

bolvormigeholtenbjdehand.Inveleglasblazerjen,inzonderheidin deglassl
jperjen,bezigt
meno0k n0gmetalenofhoutenvormen,om aan
verschillendevoorwerpendevereisçhtegedaante
te geven. De glasblazer brengtnu den knop
van de pjp door de opening c en dnmpelt
hem in den smeltkroes.Aan dien knopbljft
eene hoeveelheid glas hangen. Om hieraan
den vereischten vorm tegeven,wordtzj in

wordtdebo1vanbovenenvanonderenafgeplat.
Zoodrabj dezebewerking demassatevroeg
afkoelt, moetzj in devlam van den smeltoven weder verwarmd worden, zoodat de
werkman hetin zjne magtheeft,haar elken
graad van kneedbaarheid tebezorgen.Ishet
voorwerp gereed.danwordthetop deplaats,
waar het de pjp verlaten moet,door een
snelverwarmen ofverkoelen vandezegeschei-

4e hclten van genoemde platen gebragt.Z00- den. Dit geschiedt door gemelde plaats met

dra demassa,welkeaan depjpbleefhangen, een droppelheetglas,meteen gloejend jzer
bljkt onvoldoende te wezen,wordtdiepjp of ook met een droppel koud water ofmet
nagmu ls in den kroes gestoken,en de aan- eene koude tang in u nmking te brengen.In
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beldengevallenspringthetvoorwerpopdieplek gekoeld en hard gewordenis,dezelfdegedaante
10s.Moethet vool
-werp,datnu n0g week is, behoudt (c).Om nu den bodem tevormen,
verdeeld ofgeopend worden,dan bezigtmen wordt deruw eQeschnogmaalsverwarmd,doch

hiertoe gewoonljk deschaar,waarmedemen slechts zooveel, dat alleen het onderste gehet glas in dien toestand even gemakkeljk deelte gloejendwordt.Tevensneemtzjnmakknippen kan a1s papier. Daarenboven kan kereenejzerenstaaf,voorziethet,benedeneinde
men 00k door het te drukken m et een jzer m etw atgesm olten glas,en a1s de glasblazer
aan het w eeke glas allerleivormen mededee- de iesch uit den oven haalt,doet de andere
len.Ditgeschiedtonderhetronddraatjen.om zjne staaf aan den bodem derCesch kleven.
hierbj ée
'ne hand vrjtehebben,legtdeglas- Terstond daarna breektde glasblazerdeiesch
blazer de pjp over eene hiertoe bestemde van zjne pjp (#),grjptdejzeren staafvast,
stelling ot'over de staketsels, w elke Zpne
*@
verwarmt den hals,Om de bj hetafbreken
w erkplaats van die zjnerburen scheiden.
gevormde scherpe kanten te eFenen en legt
Door zulke eenvoudige handgrepen worden om den rand een draad van week glas,om
bjvoorbeeldqesschengeblazen.Hetkomthierbj den mond sterker te maken (e4.De Qesch,

l

t

X) ' Xy

.

%

Xv

X

3

r

N

û
,i
.

Fig.3.Hetblazenvan eene wijnfesch.

niet zoozeer aan op de volkomenheidderhulp- dien0g altjdaanhetjzerbevesti
qdis,wordt
middelen a1s op de vaardigheid van den glas- nu naarden koelovtm gebragten hlerm eteen
kl
ei
ne
n
s
l
ag
van
de
s
t
aaf
l
os
gemaakt
.
blazer.Deze verkrjgtdooroefening zulk eene

juistheid van maat,dat hj dewjnEesschen
steeds uit dehand en tevensvrjjuistop de
maat weet te vervaardigen. Om zulk eene
Eesch te blazen,dompelt hj eerstde Pdp bt
j
herhaling in den glasvloed: waarna hj met
behulp van een afstrjkblik de glasmassa z00danig van de pjp schuift,datzj degedaante
ontvangtvan eene peer (Fig.3.a).Nazeverwarmd te hebben hnudthtldepjp waterpas
en blaast er,terwjlhj ze schommelt,lucht

W

ll
3

r

In ;g.4a-J aanschouwen wj devervaardiging van een gewoon bierglas,waarbj wj
eene verdere verklaring onnoodig oordeelen.
Om groote holle voorwerpen te blazen,
zooals retorten,ballons enz.,bezigtmeneene
blaasbalg, of de glasblazer neem t w ater in

den mûnd ten einde dat doûr de pjp in de

holte tebrengen.D itw aterverandertaanstonds

in damp en doetdoorzjne spanning de glasmassa uitzetten, wanneer de glasblazer de

I

l
I
r'

Pig.4. Het blazen van een bierglas.

in. Hierdoor wordt hetbuikig gedeelte uitgezet,terwjlde bovenstemassa zich door het
slingeren t0teen halsvormt(b4.Daarnawordt
het onderste gedeelte in de Opening van een
houten blok geschoven wier middelljn met

opening van zjne blaaspjp digt houdt.Wil
hj eene buis maken,dan voorziet hj zjne
blaaspjp van gesmolten glas,blaast er in,
geefthaar op de plaateene rolronde gedaante
i-zer
en zorgt, dat een zjner makkers een J
die eenerwjnqesch overeenstemt,enhjblaast aan hetvrje uiteinde vasthecht.Daarnaloopen
er nog m eer lucht in, zoodat de wand der zj in verschillende rigtingen met snelheid
Eesch zich voegt naal. dien van den hollen achterwaarts, totdat de glazen buis doorhet
cylinder, terwjldehals,welke inmiddels af- uitrekken de begeerde afmeting verkregen
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keeft. Glazen staven vervaardigtmen op der- koolt aan de oppervlakte door de groote
geljke wjze,doch metditonderscheid,dat hitte doch werktjuist daarom Z00 zacht,

alsdan in de massa niet geblazen wordt.H0r- dat het glas daarvan geenerleinadeelonderloge-glazen worden uitglazen bollen genomen vindt. Daarna &vorden de platen weder naar
en Xervolgens geslepen.
e0n koeler gedeelte van den oven gebragt.

Het renster- ofsel
tl
jrenylas wordtOp twee waar zj weldra verstjven.Eindeljk hebben
wjzen vervaardigd en draagtdientengevolge zjgelegenheid,om in eenehiervoorbestemde

den naam van rolylas ofvan maanylas.
ruimte langzaam afte koelen.
Om rolglas te blazen,bevestigtde glasblaDe vervaardiging van maanglas geschiedt
zerdoor herhaald indompelen eene grootehoe- door middel van centritùgaalkracht.De w erkveelheid glas - 2 Ned.pond of meer- aan man blaast in eene hoeveelheid glas,waarden b0lofknop derblaaspjp,enwelzôô,dat door een b9l Ontstaat,die de gedaante heeo

zj er aanhangt met een halsen vooralaan
hetvoorstegedeelteeen grooten omvangheeft,
omdatzjaldaart0teencyliùdermoetworden
uit elkaâr geblazen (Fig 5,a).Nadat deze

val
'
l eene meloen.Deze houdthj,nadatde
halsverstjfd is,met hetvom-ste gedeeltein
deviam en brengtdeblaaspjp in eenesnelle
omdraajende beweging. Hierdoor wordt de

massa w eder naar behooren verwarm d is, weeke helftvan de ballon ruimer en debodem
houdt de glasblazerhaarloodregtboven zjn geheel plat. Een ander werkman hecht Mu
hoofd en blaastin depjp.Hierdoorontstaat aan het midden van den bodem eene jzeren
een b0lvan geringe hoogte,m aar aanm erke- staaf,waarna de hal
kvan deblaaspjp losyeljke breedte, daar vooral de dunnere hals maakt wordt. De opening wordt zoo rtum

zich uitzet(b).Nadatalzoo de middelljn van gemaakt als mogeljk is, en dan verhitde
denverlangdencylinderisvastgesteldendehals werklnan den hals in de vlam ,welkeuitden

zooverafkekoeld,dathj geene vormverande- Oven slaat,terwjlhj destaafsnelronddraait.
ring kan ondergaan,brengtde glasb.lazer de

Hierdool' -

door de middelpuntvliedende

pjp in een omgekeerden stand,terwjlhjhet kracht -- wordt de bals n0g ruimt,r,daar
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Fig 5.Hetvervaardigen eenerglasschtf.
blazen met kracht voortzet,om deglasmassa alle deelen zich zoovermogeljl
tvan de 0min de lengte uit te zetten en daaraan de ge- draai
jings-as zoeken te verwjderen.Dit stredaante te qeven van een aan de uiteinden ven heeft ook plaats ):)i().- den bodem nadat
gesloten cyllnder (c).Hierbj koelt het qlas hj verwarmd is,zoodatdegeheele glasnaassa
genoegzaam af, 0111eene verdere verantlerlng zich uitbreidttot een vlak ,hetwelk loodregt
van vorm te beletten.N u w ordthet onderste staat op de as van omwenteling.De schjf,

gedeelte in den oven wedergloejend gemaakt welkealzoo ontstaattheef
teene geljkmatige
en er zooveelluehtingeblazen,datdew eeke dikte, en alleen in het middelpunt, waar de
plaats barst (#).De opening, hierdooront- eentrif
kgaalkracht hetzwakst en zj aan het
staan, wordt dan met de sûhaar wtjder ge- jzervastgehechtwas,bljfteenedikte,onder
maakt,- zoo groot als de Omvang van den den naam van ossenoog bekend.De verstjfde
cylindert welke van boven nOg altjd ge- schjt'
, dûor een kleinen slag van het jzer
sloten is.Hier wordthj kringvormig meteen gescheiden, ontvangt nu eene plaats in den
roodgloejend jzeraangeraakt en daarna met koel-oven. Het maanglas is dunner dan het

eenige dropgels water besproeid,waarna hj rolglas,- voorts gladder en glanziger,daar

langs dien clrkelzich losscheurtvan de blaas- hetmet geene ruwe ûppervlakte, zooals bj
het strekken, in aanraking komt. O0k is
maanglasveelvlakker ofminder gplvend dan
hetrolglas. Slechts de ronde gedaante is een

Pjp.De hierop volgende handelwjze dient,
om
dcnNa
cyl
nde
r ll1 een plat vlak te veranderen.
dait
hj
opengesneden is dûor eene
aan de as evenwjdige snede, wordt11j in

nadeel,daarerbjhetsnjdenvan ruitenveel

den strek-oven gebragt - telkens op eene van wegvalt. Om die reden is de vervaardiwarmore plek. Op de warmste bevindt zich ging van rolglas veelmeer in zwang.
de strekplaat,van fljn leem vervaardigd.De Spieyelylas wOrdt geblazen ot'gegoten.Dit
cylinder, dpor de warmte week gewordelz, laatste heeft plaats, wanneer men groote
ondergaathier de uitrolling t0t een plat vlak dikke spiegels begeert, en het geschiedt op,

en daarna eene poljsting methout.Ditver- de volgende wjze:De smeltovens bevatten
YII.
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kegelvormige smeltkroezen, die van boven
met eene kap gedekt zjn,om te verhinderen, dat er onreinheden invallen. Na eene
volkom ene sm elting wordt de glasmassa door
m iddel Van groote koperen lepels in louteringswannen gebragt. Ieder van deze laatste

en men volbrengt deze werkzaamheid door
middeleener machine ofmetde hand.
Hetkristalglas dient t0t vervaardiging van

fraaje voorwerpen, die vervolgensgeheelof
gedeelteljk geslepen worden.De bewerking
van dit glas geschiedt door blazen of door

ersen,of0okdoorbeidehandelwjzentegeljk.
ontvanytzooveelplasalsvoorhetgietenvan p
een splegel noodlg is. Gewoonljk zjn het Platte voorwerpen,zooals schalen enz.,wor-

regthoekige bakken, op het midden hunner den alleen geperst.Holle daarentegen,zooals
hoogte met eene sleuf voorzien, om ze ge- karaFen,brengt men eerst metdeblaaspjp
makkeljk tekunnen opligten.Hetglasbljft zoover,datm en ze in een vorm persen kan.
.er i
n staan totdatalles voor hetgieten in ge- De vormen zjn van metaal,bestaan uitéén
reedheid is gebragt.Dan brengt men de wan ofmeer deelen, en deze kunnen in ditgeval
met spoed naar de giettafel.Deze bestaatuit sterk aaneen geschrod'd worden.In ;g.6 is
een enkel stuk koyer of brons,ietsgrooter de vervaardiging van eene karafvoorgesteld.

dan deverlangdesplegelenz00gladmogeljk Nadat de glasmassa d0ormiddelvan depjp
gepoljst.De giettafelstaatwaterpasdigtbj holgeblazen is, hangt de werkman haar in
den mond van den koel-oven.DeFootte en weeken toestand in den vorm en zet daarna
dikte van den spiegel,dien men çleten + 1,
worden bepaald d00r 2 ltistep,dle men op
X
'

vereischten afstand van elkaa
-r op de giethfel plaatstq op deze kan mJn een gegoten
jzeren cylinder heen en weer laten rollen.
Boven de giettafel bevindt zich een toestel,
waarmede men de wan OpheFen en ter be-

(3
e
s)t

hoorljke plaats brengen kan.Twee werklie-

-

den vatten daarna de wan en brengen haar
in een hellenden stand,zoodat de glasmassa
snelwegvloeit.De gieting neemteen aangang
aan het verste uiteinde van degiettafel,waar

zich ook dejzerencylinderbevindt,enterwjl
de glasmassa uit de wan stroomt,doet een
ander werkman dien cylinder voortrollen,

zoodat hetglas geljkmatig over de giettafel
verdeeld w ordt en overalde dikte ontvangt,
die d00r de hoogte der P
--zeren ljsten isaangewezen.Deverstjfdeglasplaat:wordtdaarna

N

1

is voor zes platen. Deze bljven er totdatzj
geheelen alzjn afgekoeld,en wordendaarna

Az?'.
z
a
'
%ieZ

en men legt deze plaatzoodanig op deeerste,
dat de oppervlakten met elkander in aanra-

king zjn.Dan strooitmen geslibdzand tus-

schen beiden, giet er water op,en schuift,
met hulp van werktuigen,de bovenste plaat
in alle rigtingen over de onderste, om deze
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indenkoel-ovengeschoven,waarlnveelalplaats

woonljk,alszj denkoel-ovenverlaten,geene
gladde oppervlakte,zoodat zj eindeljk n0g
geslepen worden.
Hetal% enbestaatuit3 opvolgendebewerkingen:het rnwslji
pen,hetSjnslopen en het
polî
jsten.T0thetruwsljpenwordendeplaten
in gips op een houten of steenen onderlaag
vastgehecht.Desgeljkshechtmeneeneandere
glazen plaat op eene steenen plaat,die den
bodem vormtvan een vierkanthoutenkistje,
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doorm iddelvan diamanten in stukken gesneden.De geheele bewerking van hetgieten en
het inschuiven in den koel-oven duurtslechts
5 t0t8 minuten.De glazen platen hebben ge-

.
-''
,
,'
-'
''
-

'
,

k.
xq
h
.Nh
kNq
N
s.q-..%%
N
s
'î
$k.q.,
's
.N,,N$N$.,.
N
Nq,ç
.
z'
z'
z
z,'

z
.
Z
ozz
'
,t
C
:
-:
'
'
,
*:$'-%-.-'-*-'*

ikî.ik-''.-'.ll

-,
,
-'
-'

e

-''''-,

;'
ça
zp
#
%;'
Z
;Z
;
:
z'
,,

l

I

,-'
--'

,
,
?
- '
'j
',
'''

.'
.
yezZ
%

.N

%

Fig.6.Het vervaardigen eener karaf.

het blazen met krachtvoort,totdat alle dee-

1en van den vorm volkomen gevuld zjn.Na
deverstjving wordtdezegeopenden dekaraf

naar den koel-oven gebragt.Zulke geperste
karaFen komen veel in den handel voor,

maarhebben geenszinshetglansrjkevoorko-

men der geslepene. O0k deze worden eerst
in vormen geperst,doch daarna geslepen,om
de vlakken eâbn en dekanten scherp te maken.Het sljpen geschiedt op eene soort van
dru ibank
, en wèl met schjven van zandsteen, **
llzer of koper eerst met zand en
du rna met amaril. Voorts poljst men die
voorwerpen op schjven van tin,houtofkurk,
en we1metEngelsch rood.
Kunstglas noemtmen al de qlassoorten,
welke door kleuren of eigenaardlge iguren
verfraaid zjn. Het aantal van deze is zeer
groot, en hare verscheidenheid onbeperkt;
doch men kan ze in eenige groepen verdeelen,

te sljpen. Men neemt hierbj telkens ijner
zand, totdat de oppervlakten efen geworden
zjn. Dan keert men de platen om en sljpt
zedesgeljksaan dekeerzjden.Hetruwsljpen
gaatzeerlangzaam.- Hetflnsljpengeschiedt
op eene metianelbekleede tafel,en welmet
de hand en met amaril.- Om te poljsten nameljk die derincrustatiën,der jsglassoorelndeljkneemtmenEngelschrood(jzeroxyde), ten, van het kant-, lint- en draadglas, van

GLAS.
het millefori- of mozaïekglas, van het netvormig glas en van de glasparels.
n bedoeltmen geslepene krisMet incrustdiè'
tallen voorwerpen,waarin zich en relièfeene
iguur vertoont, die uit mat goud Ofzilver
schjnt te bestaan.De kunst, om zulke incrustatiën te vervaardigen,is tegen heteinde
der voorgaande eeu:r uitgevonden door een
glasblazer ill Bohemen, en zoodanige voorwerpenhebbenveelaftrekgevonden.Genoemde
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eene glassoortbestaan,diemoejeljker smelt
dan de omringende massa.De cylinder wordt
nu weder z00sterk verwarmd,dathj uitgetrokken kan worden. Aan elk der beide uiteinden wordteen heehtjzer bevestigd.Het
eene Yiordt door een stilstaand werkm an vastgehouden - hetanderedooreentw eeden die
snelvoortloopt.Destilstaandedraaitinmiddels

dencylinderregelmatigom zjneas,zoodatde
staaleszicha1sspiralenom eenemiddelljnkronfguur wordtvan pjp-ofporselein-aardege- kelen.Deomsluitendeglasmassabljftgedurende
maakten een weiniggebakken.Zjmoeteene datuittrekken w eek genoeg,om zich aan de
qlnkorrelige oppervlakte bezitten,- waarna Oppervlakte w eder te eFenen, zoodat daarin
m en ze Op verschillende wjzen in de glas- geen spoor der omdraajing overbljft. Men
massa drukt. Deze moet week m aar nietal behoeft zich t0t den cylindervorm niet te bete vloeibaarwezen,zoodatzjdeoppervlakte palen;even gped ishetmogeljk,voorwerpen
der fguur insluit zonder in de groefjesder te vervaardigen, waarvan de doorsnede een
oppervllkte doorte dringen.Daartoekanmen pxisma is Ofeene ster.Hetisduideljk,dat
hetrelief
' in eene weeke glasmassa persen en men op die wjze allerleikleuren eniguren
voortsmet eene dikke glaslaag bedekken,kan te voorschjnroepen.Om nu011diemanier
of men kan ook een cylinder blazen van ge- kant-,lint-ofdraadglastevervaardlgen,blaast
pastegrootte,dien openen terwjlhj n0gaan men eerst een ieschje metdikke wanden,
de pjp hangt,en deEguurerinschuiven en drukt de staaf
jes Op smaakvolle wjze in
deopening wederdiqtmaken.Heeftdeglas- dezelaatste,enverwarmthetvoorwergweder,
blazerdaarnadencyllnder0!)nieuw verwarmd, waarna de staafjes met de massa,zlch verz0o zuigthj de luchterult,zoodatdewan- eenigen zonder er in te versm elten. Blaast
den
van
inder
aanvl
jen.den
Tencyl
laa
tste zich tegen de fguur men nu van datEeschje eene karafof iets
wOrdt dan zoodanig dergeljks, dan vertoont zich deze als met

gl
as geslepen en gepoljst.Het eigenaardig linten getooid.om kantglaste maken,neemt
effed, dat zulke lncrustatiën maken,wordt men veel
kleurige (getinet-) staajjes,en voor
veroorzaaktdooreenedllnnegeljkmatigelucht- lint- en draadylaseénkleurige.Zjn dezewit
laag,welkede iguur n0g omgeeft,doorwelke
en ondoorzigtlg (email), dan verkrjgtmen

hetlicht,dool'de figuurteruggeworpen,z00- Dt
litschy zjn zj gekleurd,dan verkrjgt
danig gebroken wordt, dat deze zich m et m en Fransch draadglas.Doorkruisen de bonte
groote duideljkheid vertoont en een voorko- dxaden elkaâr,dan heeft men Schotsch lintofdraadglas.
men erlangt als ware zj van metaal.
I'hglas heeft het voorkomen als ware het
Het mill6ori- ofmozaiekylas vertoont aan
inwendig gescheurd en gebarsten,zooalsmen hetoog bonte,oprankenenspiralengeljkende

o0k bjhelderejsblokken Opmerkt.Menver- ljnen en andere figuren,welke ingesmolten
vaardigt het op de volgende wjze:Metde zjn in de massa van het glas.00k hiertoe
blaaspjp maaktmen een fleschje metdikke moet men vooraf de staafges in gereedheid
w andeny en nadat dit t0t w itgloeihitte ver- brengen.Dezegeljken Op depetinet-staaf
jes,
warmd ls,dompeltmen hetplotseljkinkoud maar bezitten meerverseheidenheid van kleur
water. Hierdoor ontstaan talrjke scheuren. e11 vorm.Men verkrjgt ze door bonte glazen
W anneer m en vervolgens de m assa w eder staases zamen te voegen, deze met eene
verwarmt en door blazen t0theteen Ofander w eeke glasmassa te Omhullen,hetgeheelt0t
voorwerp vormt, da'
n verkrjgen door het een cylinder te vorm en,en in deOppervlakte
sm elten deranden der scheuren eeneafgeronde van dezen wederom eene laag staaf
les te

gedaante,maar de scheuren zelve bljven.

drukken,enz.Hetgeheelwordt eindeljk t0t

Het kant-,llnt-en draadylasw ordtvervaar- de dikte van een pjpesteeluitgetrokken.Om
digd door gekleurdeglazen staafjes,dievooraf hiervan mozaïekglas te maken, w orden de

in gereedheid gebragt zjn,naast ot'overel- staafjes in zeer dunne sts
hjf
qes gesneden en
kander te leggen.Zulke staafjeskunnen Ook op éedoorsnedegeslepen.HierOntwaartmen

kleurlooswezen,- voortséénkleurigOfbont, nu eene regelmatlgeflguur,die den grondslag
rond ofkantig,regtofspiraalsgewjsgewon- vormt van hetmozaïek.Om een holvoorwerp
den.Hetmaken van kleurloozeoféénkleurige te vervaardigen,legtmen de schjflesnaast
staafjes geschiedt op dezelfde wjze alshet elkander,verwarmtze en blaast van kristal-

vervaardigen van glazenbuizen,waarvan wj glaseen cylindervormigfieschjetrolthetover
xeeds gesproken hebben.Om bonte staafjes de schjfjes heen, zoodat deze er zich aan
te maken,neemtmen een aantalêénkleurige, vasthechten en bekleedtdaarna deoppervlakte
doorzigtige ot'Ondoorzigtige glazpn staafjes, met kristal. Daarna wordt het voorwerp op

legt ze evenwjdig naast elkanderen brengt
er,nadatzj verwarmdzjn,eeneweekeglasmassaop,waaraanzjzichvastheehten.Daarna
bedekt men ze ook aan deallderezjdemet

degewonewjzegevormd.0Okwordendaarbj
schjfjesvanpetinetstaafjesgebezigd.Avilmen
een briefdrukker vervaardigen, dan gebruikt
men veelal beide soorten van staafges.Een
eene glasm assa en vervprmt hetgeheel Op de aantal petinetstaafjes wordt in eene platte
rolplaat t0t een dikken cylinder,waarin de jzeren sehaalgelegd en men druktereene
shafles besloten zjn.Deze laatstemoeten uit glasmassa op,waaraan zj zich vastheehten.
38*
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Men legter vonrts eene dunne glaslaag over-

en volgens hare grootte door middel van

heen en drukt deze op demozaïekschjf
jes, zeven gerangschikt.
raarna men eindeljk hetgeheel met eene Glaser (Julius), een uitstekend Oostendlkke glaslaag bedekt. Aan deze geeft men, rjkschregtsgeleerde,geboren den 19denMaart
na het afkoelen,40orsljpen den gewensch- 1831 te Postelberg in Bohemen,werdin 1847
ten vorm .
studentin de regten te W eenen en vertoefde
Hetnetrormi
g pltzdwerd reedsvoorlangdoor in 1848 en 1849 te Ziirich, waar hj t0t
de Venetianen geleverd. Die kunst is later doctorin de wjsbegeertebevorderd werd,en
verloren gegaan,maarin onzen t
jddoorPolh keerde vervolgens terug naar W eenentwaar
directeur der glasbl
a
z
e
r
j
e
n
o
j
de goederen hj in 1854 den rang van doctorin de regten
van graaf Sel
tafkotscltin Silezlë,teruggevon- verwierf.Hj schreef onderscheideneregtsgeden.Zulk glas vertoont inwendig een netvor- leerde verhandelingen, benevens een werk
mig weefsel,datuitregelmatig gerangschikte over nDas englisch-schottische Strafverfahren

rjen van kleine luchtbellet
jes bestaat.Om

(1851)''en vestigde zich in 1854te W eenen

het te vervaardigen, plaatst m en een aantal a1s privaat.docent.Twee jaar laterwerd hj
glazen staaf
jes van geljke diktein den vorm er t0t buitengew oon en in 1866 t0t gew oon
van een hollen cylinder naast elkaâr,blaast hoogleeraarin deregtenbenoemd.Hjschreef:
metde pjp uit eene gewone glasmassa een pAbhandlungen iiber das österreichischeStrafbol,opentdezen en druktde randentegende recht(dl1, 1858)'')- rueber Friedensgebovenste uiteinden der cylindrisch geplaatste richte (1859):',- pueber die Fragstellung

staafjes,zoodatdezemetelkanderverbonden an dieGeschworenen t1863)'',- pzurJuryworden. Daarna vereenigt men de onderste frage (1865)'',- nAnklage,W ahrspruch und
uiteinden doorglasmassa,verwarmthetgeheel Rechtsmittel im englischen Sehwurgerichts-

zoodanig,dat de staafjeszich langsde aan- verfahl*
en (1866)'', - mGesammelte kleine
rakingsljnen aan elkander vastbechten en Schriften iber Strafrecht, Civil- und Strafmaakt daarvan do0rte trekken en tevens te procesz (1878, 3 d1n)', enz.Met Unger1edraajen een vrj langen kegel,aan wiens0p- verdehjeenersammlungv0neivilrechtlichen
pervlakte zich de staafjes'als spiraalbanden Entscheidungen des KK.obsrsten Gerichtshof
vertoonen.Hetdraajengeschiedtnu eensnaar (1859)'',en hj behoorde t0tderedadieder
de eene) dan weder naar de andere zjde. Allgemeine österreichische Gerichtszeitung''
Men neemt voortsstukken uitdezen kegelen en dernGerichtssaal''.O0k betoondehjgroote
schuift daarvan telkens tw ee,van welke de belangstelling in den Duitschen oluristentag''
een regts en de ander links gewonden is,op en behoorde er velejaren t0thet bestuur.In
elkaâr. Beide worden nu met het eene uit- 1868 werd hjbenoemd t0tafdeelingschefbj

einde aan de blaaspjp vastgehechten in den hetministérie van onderwjs,maartoen het
nven verwarmd,zoodat zj op veleplaatsen ministérieHasneraftrad,keerde hj terug t0t
op elkander kleven,maar du rtusschen luc'
ht- den académischen leerstoel.In 1869 werd hj
bellen insluiten.Nadatmen eindeljk hetbe- doorden Landdagvan Neder-oostenrjk naar
nedeneinde van den kegel w eder gesloten het Huis der Afgevaardigden gezonden, en
heeft, brengt men door blazen het voorwerp behoorde er tot de invloedrjkste leden.Bj
in gereedheid.
De glasparels kunnen h0lofm assiefw ezen.
De eerste worden 00k FranscheIde tweede
Venetiaansche glasparels genoem d. D e holle
glasparels maaktm en van ongekleurde ofgekleurde bRizen met dunne wanden voor de
glasblazerslamp en voorziet ze tevens aan de

de nieuwe verkiezingen van 1871 benoemde
de stad W eenen hem tot lid van den Land-

dag,en dezet0tlid van den Rjksdagjwaar
zjne adviezen en redevoeringen steeds met
groote belangstelling werden gehoord. In
1871 verschenen zjne DStudien zum Strafgesetzentw urf'' en den 25sten November van

binnenzjdemeteene bedekking,welkedaar- dat jaar werd hj belast met de portefeuille
aan het voorkom en van echte parels geeft. van Justitie in hetministérie A'
aersperg.
Hiertoe bezigt men veelal de paarlenessence,
Gl:ser (Frans),een verdiensteljk compobereid uit de :jnste schubben van witvisch nist,geboren te Obergeorgenthalin Bohemen
en uitwas,ofmen gebruikteengemakkeljk den 19den Amil 1798,zag zieh op zjn llde
smeltend m etaalofeenige kleurstof.M assieve Jaar geplaatst bj hetzangkoorderh0fkapél

glasparels maakt men van naauwe glazen te Dresden,bezocht vervolyens de muzi
ekbuizen met dikke wanden,waarvan men met schoolte Praag,waarhj zlch hoofdzakeljk
een mes stukjes afsnjdt. Nadat de hierbj op het vioolspeltoelegde,en oefende zich in
ûntstane glassplintersverwjderd zjn,moeten 1816 te W eenen onder de leiding van Heidende parels rond gemaakt en aan de randen gdc/zin de theorie der muziek.In 1818 werd
geëlend worden.Hiertoe werptmen een groot hj erkapèlmeesteraan een derschouwburgen
aantalparels in een jzeren trommel,welke en schreef onderscheidene kluchten, opera's

om eene asdraaiten aan debpitenzjde ver- en zangspelen,zooals lôHeliodor'''- nPeter
warmd wordt.om hetaan elkaar smelten der Stiglitz'', - rstaberle , - pDie stelnerne
kau'', - ,,D ie W eiber in Uniform '',parels en het digtgaan der openingente belet- Jungt

ten, worden de glasparels vooraf met fjne en rDank und Undank''.In 1830 vertrok hj
klei zoolang gew reven, totdat de openingen als kapélmeester naar een der schouwburgen
daarmede gevuld zjn.Daarna strooitmen n0g te Berljn en schiep er zjn beste tooneelwerk,
eene hoeveelheid kleiin den trom mel.Einde- de opera rDes Adlers H orstl'' dat in 1832

1jk worden de glasparels van kleigezuiverd werd opgevoerd. Van zjne latere stukken
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vermeldenwj:n0g nAurora''
,- nDerRatten- door de Clyde metden Atlantischen Oceun

fënger v0n Hameln''
? - pDas Auge des en met de Noordzee, door hetClyde-kanaal
Tetlt'els''?- pAndrea'',- en nDie Hochzeit metde Forth-rivier, en door spoorwegen met
am Comosec''.In 1842ishjnaarKopenhagen Edinbllrgh,Lanark,Paisley,Greenock,Perth,
gegaan als ht)fltapêlmeester en directeur van Dtlnfermline, Dundee enz. De levendige handel dezer stad met Noord-Amerika en W esthetKoninkljk conservatorium.
Glasgow in rang de tweede,maarv01- Indië nam reedsin 1707 een aanvang,0n na
gen: hare bevolking, haxe grootte, hare dien tjd is de bedrjvigheid er Z0O aanMâernjverheid en haren handelde eerste stad van keljk voort
litgegaan,datmen haarteregta1s
Schotland, de hoofdstad van het graafschap de voornaamste koopstad van Sehotland beLanark of Clydesdale, tevens Parlementsbo- schouwt. Voorheen konden greote schepen
rough en bissehopszetel,en dool*een kanaal hare kaden niet bereiken, maar moesten
en een spoorweg met het 9% geogr.mjl wegens de geringe diepte der Clyde te Portm eer oostwaarts gelegene Edinburgh verbon- Gl
asgow - 31/2geogr.mjlvan dââr- l0sden, ligt in een vruchtbaardalaan de Clyde, sen.Thans heeftdie rivier watergenoeg voor
en bestaat uit eene oud- en eene nieuwstad schepen met een di
epgang van 51
/2Ned.el.
en onderseheidene voorsteden. Deze laatsten De fabrieknjverheid, welke zich sedert het
en ook het laagste gedeelte derOudstad,zien midden dervoorgaande eeuw teGlasgow onter armoedig en morsiguit,terwjlsteenkolen- wikkeld heeft,ûvertreft- w athare verscheidam? en uitwasemingen van soheikundige denheid aangaat,die van alleandere Britsche
fabrlelten er de adem haling belemmeren en steden.Men vindterde katoenspinnerjen en

dehaveloozebevolkingereenpjnljkenindruk weverjen van Manchester,de gedrukte calimaakt.Veelfraajerisreedsdatgedeelteder cots van Lancashire,de wollen goederen van
stad,waar de nieuwebellrs zieh verheft;hier Norwich,desjaalsenmousselinesvan Frankzietmenbreede,zindeljkestraten,enmenheeft rjk,dezjdefabrielten enspinnert
jenvanMacer geen last van den rook.Veelbevalligeris clesield,de vlasspinnerjen van Ierland,de
evenwelde n0ghoogergelegenenieuwstadmet tapjtweverjen van Kidderminster,dejzer-en
iinkestraten,sierljkehuizenenruimepleinen. machinenfabrieken van W olverhampton en
Onder de merkwaardige gebouwen behoorter Birmingham , de pottebakkerjen en glasblade honfdlterk,die van 1133t0t1433 gebouw d zerjen valzStatlbrdshireen Newe,
astleen den
werd.Daarenboven zjn er 140 bedehuizen, scheepsbouw van Londen. Voorts heeftmen
en onder deze bevindt zich eeno fraaje R. ergrootebrandewjnstokerjen en bierbrouweKatholieke kerk,die in 1815 verrees.Voorts rjen, scheikundige fabrieken (waarbj zich
vermelden wj het universiteitsgebouw, het de Rollox-w orks bevinden,de grootste welke
Koninkljk ziekenhuis, ingerigt voor 12-t0t men ergens ter wereld aantreft),loojerjent
1500 ljders, een uitmuntend krankzinnigen- papierfabrieken,koperslagerjen,zeilmakerjen
gesticht,eene gevangenism eteenecolonnade, enz.In 1793 werd het eerst te Glasgow de
welke Op die van het Parthenon te Athene proefgenomen methet stoom weefgetouw van

geljkt, het Magdalena-hospitaal, de beurs Carttvrqqh,t;thansheeftmen er25-t0t30000
metOorinthischezuilen,desterrewacht,in1811

stoom -, en 40-t0t50000 handweefgetouwen,

opgetrokl
ken,en derjse,
hool.Bjnaaldiege- die jaarljks 125000 balen rt
uv katoen ter
bouwenzjn doorStarknaarantiekemodellen waarde van 4 millioen pond sterling verbruigesticht. Daarenboven heeft men er onder- ken.Hoogst belangrjk iservoortsde jzerscheidene gedenkteekenen,zooalseeneobelisk
ter g'edachtenis van Nelson,eene andere met
het beeld van den hervormer Knoœ, standbeelden van W altee S'COJJ, generaal M oore,
James Jfzrtzf/ en Robert P eel,- een ruiterstandbeeld van K oningin Vietoria,van W elJ'Jzw/ozl en van W illem 111. D e tkaaiste w inkelsvindt m en er in de Btlchananstraat.Van

industrie;reedsin 1866 vond men in Glasgow
138 smeltovens, en dat getal is later aan-

merkeljk vermeerderd.De stad staat door

regelm atige stoomscheepvaart ilz verbinding
met Belfast, Cork,Dublin,Livarpool,Bristol, Plymouth, Lissabon,Tunis,Venetië en

New-York. Het aantal koopvaardtjschepen,
dat er in 1868 te huis behoorde,bedroeg 814

de westeljke voorsteden is Blythwood de zoo zeil-alsstoom vaartlzigen.Duizendeschepen
prachtige zetel der handelsaristocratie. In bezoeken erJaarljks dehaven,terwjlin den
het noorden der stad ligt Port-Dundas m et laatsten tjd millioenen pond sterling zjn begrootemagazjnen bj dekom van hetMonk- steed aan de verbetering valz hetvaarwater,

land-kanaal, dat zich beneden de stad m et aan den aanleg van eelz dok elzz.
de Clyde vereenigt.Hetztlideljkgedeelteder
D e universiteit,welke gemiddeld 1200 stustad is vlak en heeft meerendeels regte stra- denten telt, werd in 1450 door Koning Jaeos 11 en den bisschop T'
arnbltllgesticht,en
ten? die elkander regthoekig snjden, - ùzlI.
voortsvindtmen erhetQueens-park eneene is op den voet van die te Edilzburgh genieuwe begraafplaats. Twee waterleidingen, schoeid. In den laatstel
ztjd werden hare bevan welke de eene zich tlitstrektt0t Loch- langen ongemeen bevorderd door de erfmaKatrine, ruim 5 geogr. mjl ver, voorzien kingen van John Anderson en W illiam Shzlfer.
Glasgowdageljksvan24millioengallonsdrink- In de académische inrigting,in 1796 door
water. De stad is Ongemeen gtlnstig gelcgen Anderson in hetleven geroepen,worden voor
voordenhandel,nameljk in denabjheidder niet geleerden en voor vrouwen voorlezingen
rjke steenkolen-en jzermjnen vanLauarks- gehouden overnatuurkunde,en in eeneafzonhire en Rentkewshire, en tevens verbonden derljkeklasse ontvangen o0khandwerkslieden
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dMrin onderwjs.Hunterschonk aan deuni- eindeljk een gekleurd gla: aan een glas
versiteit zjn muséum ,dat niet alleen voor- van eene andere kleur vastsmelten en het
werpen uitdenatulrljkehistorie,maar00k beooyde eFect doormiddelvan afsljgen met
boeken en handschriften en schilderjen van am arll te voorschjn roepen.De stuklesglas
groote meesters bevatte.De w aarde van dit worden zooveel mogeljk gefàtsoeneerd naar

muséum werd geschat op 150000 pond ster- de omtrekken dercom positie,zoodatdelooden
ling., en het isgeplaatst in een prachtig ge- sponningen daarmede zamenvallen.Reedshierbouw.Voortsvindtmen ereene kweekschool uitbljktdenoodzakeljkheid van eengestrenvoor onderwjzers,eene schoolvoorartsentj- gen stjl bj de monumentale glasschildermengkunde, eene Latjnsche school, eene kunst,voorts00k uit de plaatsing der roeden
academie voor schoone kunst, eene groote en dwarsbanden,die hechtheid moeten geven

bjbeldrukkerj,een fraajen botanischen tuin,
verschillende geleerde genootschappen, 18
letterkundig-wetenschappeljke instellingen,
waarbj derAndersonian Institution''met900
leden en eene boekerj met 40000 deelen,
eene keurige verzameling schilderjen van
oude meesters, door M 'Clellan aan de stad
geschonken enz.
De bevolkingvan Gl
asgow heeftgeljkentred
gehouden met de ontwlkkeling der stad.In
1801 telde men er ruim 77000 zielen, -

aan het geheele raam,doch tevensz0oJuist
dienen te passen voor de geheele compositie,

dat de werking van deze z00 min mogeljk

gestoord worde.
De glasschilderkunst was eene van de be-

langrjkste bchoone kunsten in de middeleetlwen.svaarschjnljk is zj in Duitschland
uitgevonden.Misschien heefthetvervaardigen
van m ozaïekwexk er aanleiding t0e gegeven,

en de oudstevoortbrenqselenderglasschilder-

kunst zjn trouwens nlets anders dan glas-

thansongeveer l/!millioen.Voor deverfraai- mozaïeken, nameljk looden ramen, gedigt

Jing der stad isln den laatsten tjd veelge- met doorschjnend,gekleurd glas.De eerste
daan. T0t vöör weinige Jaren was Glasgow glasschilderingen,in degeschiedenis vermeld,
eene der ongezondste steden van hetVeree- bevonden zich in hetBejerschekloosterTenigd Koninqrjk.Men vond er eene gebrek- gernsee; zj waren afkomstig uit'hetlaatst
kige afwàterlng en ongezonde woningen,ter- der lode eeuw.D00r Duitsche meesters werd
wjlde Clydedoorvelerleiafvalderfabrieken voorts de kunst in het westen van Europa
verontreinigd w erd.H ierdoor was de sterfte verbreid,doch vond er in hetnoorden meer
er betrekkeljk zeergrûot.Er Nierden echter bjval,dan in hetzuiden.Uitde lldeen 12de
afvoer-kanalen gegraven,morsige wjken 0p- eeuw , den tjd 'van den Romaanschen stjl,
geruimd, modllwoningen gebouwd en een zjnslechtsweinigevogrtbrengselen dierkunst
nieuw park aangelegd.T0tde nieuwe gebou- bew aard ebleven. W at uit die dagen n0g
wen behooren ereen 20-ta1kerken,2schouw- bestaatt zjn eenige ramen in den d0m te
burgen, een circus, eene muziekzaal en Augsburg, in den Alunster te Straatsburg en
bovenal hetdoor den archited Skottontwor- in de Cunibertskerk te Keulen.Daarentegen
pene universiteitsgebouw. Bj hetbehandelen hebben wj uit de 2de helft der 13de eeuw
der Schotsche Reform bill in 1868 wexd het én uitde eerste helft der 14de,alzoo uitden
aantal Parlementsleden voor Glasgow van 2 bloeitjd vlln den spitsboogstjl,n0g vele gedenkteekenen der glasschilderkunst,zooalsde
opGl
3as
geb
ragt.
kruld (Parietaria L.) is de naam beeldtenissen der K eizers in den M unster te
van een plantenqeslacht uit de familie der Straatsburg, de meeste ram en in den dom te
Netelplanten (Urtlceae).Hetonderseheidtzieh Rheims,Amiens en Oppenheim ,in de Elizadoor veelslachtige bloemen.De tw eeslachtige beth's-kerk te M arburg, en in hetkoor van
hebbeneen 4-spletigenkelkjgeenebloemkroon, den dom te Keulen.ïmmers de spitboogstjl,
veerkrachtige meeldraden, e
'én stjltje en één die de muren grootendeelsplaatsdeed maken
vruchtbeginsel. De vrouweljke bloemen heb- voor ram en, Opende een rtlim veld voor de
ben een Q-bladigen kelk. De vruchten zjn glasschilderkunst. De Oudste beschilderde radoor den verdroogden, uitgerekten kelk be- men vertoonen zich a1sbonte behangsels!vöör

dekt. In 0ns Vaderland groejen:groot.
gItz,
î- welke men Heiligen, profeten of konlnyen
kruid (P. reda L.4 metlancetvormige, ge- onder prachtige troonhemels in eene deftlge
spitstebladeren,die van boven eenigzinsglan- houding aanschouwt.Schilderstukken opgroote
zend,van onderen ruig en generfd zjn,- schaalwerden n0g nietvervaardigd,zoodatde
en kleln #l/rf
d# (P.diFusaL.)metellipti- hooge raamroeden de eene iguur van de
sche,zacktharige bladeren en uitgerekt-buis- andere scheiden.Alleen op de ondersteramen,

vormigemanneljkebloemen.

veelal doorsierljkearabesken omgeven,ver-

Glasschilderkunst noemtmendekunst, toonen zich ldeine geschiedkundigetafereelen,

om doorschjnende kleuren en omtrekken die echter door de zware looden ramen der
door insmelting op glas te brengen of ge- glasschjven niet weinigworden ontsierd.Zj
heele beelden van gekleurde stukjes glas stellen veelal gebeurtenissen voor uit het
te vervaardigen. Dit kan geschieden Op leven van Cltristus ofvan den beschermheilige
eene enkele kleurlooze glasplaat, welke uit der Kerk, terwijl in de bovenste ramen de
den aard der zaak slechts klein is,of men koningen van Israël, a1s voorvaderen van

kan onderscheidene glasschjven door middel Ol
tristlts, zjn geplaatst.Hier schittert vooral
van l00d met elkander verbinden en daarbj het fraaje robjnrood met zjn donkeren,

donkere schaduw en aanbrengen, zoodat er vurigen gloed.
groote tafereelen ontstaan, of men kan
Tegen het einde der 14de en metden aan-
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vang der 15de eeuw werden de voortbreng- totdat m en haar in de 18de eeu:v geheelen

selen der glasschilderkunst allengs talrjker. alter zjde schoof.Alleen in Enyeland werd
Uitdien tjd zjn deramen derVrouwenkerk zj,hoofdzakeljk echter tloorbultenlandsche
te Liibeck en die van den D0m te Florence kunstenaars? n0g steeds beoefend.Ten tjde
afkomstig,beidenwaarschjnljkvanFraneeseo van Jaeobus I stichtte een Nederlander,Bernptxs Linge,dien men als den vader der
Z-zlrï uit Gambassi,die zich reeds in zjne kard '
jeugd teLi
ibeck ophield.Dekerken teNiirn- nieuwere glasschilderkunst kan aanmerken,
berg zjnhareversieringgedeelteljkverschul- aldaar eene school,welke t0t in onzen tj4

d
igdaan eenefamilievan qlasschildersaldaar, bleef bestaan. Dââr onderscheidden zich als
Hirsehmoyelgenaamd.O0k lnZwitserlandvindt glasschilders vooral Eginton te Birmingham ,
men vele glasschilderstukken uit dien tjd, Wolfgan.
g.
/lf
x-gt
ïrfzldr uitKufstein in Tyrol
hoew el er in de dagen der Hervorming 0ok (
# 1761), en Jowfroy, zjn ti
jdgenoot. In
hland begon de glasschilderkunstin de
vele verbri
jzeld werden.Vooral echterbloeide Duitsc'
deglasschilderkunstin Engelanden zj schoot 19deeeuw teherleven,vooraldoordejverige
n te Dresden, van
er zulke diepe wortelen,dat zj aldaar ook bemoejinqen van Moh,

7rfdlin
in de laatste eeuwen niet zonderbeoefenaars Skheinert ln Meiszen,van W ilhelm Ft
bleef. Een schitterend gedenkteeken der mid- Dresden,
enbovenalvanMiel
tt
ieldkvl'
l
fsdInramk
deleeuwsche glasschilderkunst vindt men in uit Niirnberg. D00r laatstgenoemde deed

den D0m te Keulen!nameljk in deramen
van het noordeljk zjschip van datprachtig
gebouw, afkomstig uit het jaar 1509.Hier
Ontwaren wj duideljk, dat de kunst met

Koning Lodewl
jk ran Wdï/rdz/deramen van

den D0m teRegensburgvangeschilderdeglazen
voorzien. W eldra verrees te Miinchen eene
inrigting V00r dezen tak der schoone kunst,

reuzenschreden is vooruitgegaan, wanneer die er onderde l
eiding van Gt
irtnerenHesz
men de ramen van het koor, welke vöôr en onderhetoppertoezlgtvan Ainmiillerwelig

1322 bewerkt werden, daarmede vergeljkt.
Ook zietmen,hoe de glasschilderkunstnaar
werkeljkheidstreeft,nietalleeninde karakteristieke uitdrukking der flguren,m aar ook
in het leven en de beweginy der geheele
compositietterwjlde voormallgebehangsels
of gordjnen vervangen zjn door een architectonischen achtergrond ofdoorfraajelandschappen.'
VôördentjdderHervormingzetelde
de glasschilderkunst hoofdzakeljk in Frankrjk en de Nederlanden;zj werd zelfsin het
R.Katholieke Duitschland verwaarloosd,hoewel Dûrer en Ilolbein ltort te voren n0g
teekeningen ten haren behoeve vervaardigd
hadden. Op de grenzen tusschen den middel-

begon te bloejen. Grootsche Ondernemin-

gen werden nu ten uitvoer gebragt, zooals
de 19 vensters - ieder 15 Ned.elhoog voor de kerk in de voorstad Au te Miinchen)

ende4 grootevensters,doorKoningLodewjik

ten geschenke gegeven aan den Dûm teKeulen.
Te Niirnberg leverde de werkplaats van de

familie Kellnerzeergoede stukken.De zjkapéllen van de hoofdkerk te Freiburg in de
Breisgau werden door H elmle versierd met
00ne reeks van kleine tafereelen naar Ditrem

O0k te Berljn en te W eenen bevinden zich

thans werkplaatsen voordeglasschilderkunst,
en Capronnier te Brusselheeft op dat gebied
een beroemden naam verworven. M en vindt
eeuwschen en modern-classieken stjl,welke in de hoofdkerk aldaarkunstgewrochten van
0ok hierbegon doorte dringen,bevindenzich zjnehand.VoordeFranscheglasschilderktlnst
deprachtigeglasschilderjen in dekapellenvan is de werkplaatste Sèvresvan groot belang,
het koor der hoofdkerk te Freibllrg in de maar veeldegeljker zjn devoortbrengselen

Breisgau,die in den Dom te Metz (1530),in van Tltevenotte Parjs,hoeweldezenogweder
verschillende kerken te Parjs en in degroote overtroffen w orden door beschilderde glazen
noordeljke zjkapel der H. Gudule-kerk te van St.Vincent de Paul te Parjs,vervaarBrussel.D eze laatsten,toegekend aan Royier
rczl der W eyde en beroem d wegens haar

digd dool*M arêchalte Metz,wiens inrigting
voorglasschilderen metdie te Miine'
hen w ed-

architectonischen achtergrondt in een rjken jvert.
Na het eindigen der middeleetlwen bloeide
en edelen renaissance-stjlgeschilderd,vormen
door matiging derhelle kleuren den overgang

de glassehilderkunst vooral in 0nsVaderland,

stelden de glasschllders zich tot taak, de

in de Oude kerk te Amsterdam en op vele

de beroemde Fransche glasschilder Henriet,
geboren te Châlons sur Marne in 1557,alsmede Monier van Blois. In 0ns Vaderland
schitterden alsuitstekondo meesters degebrotlders Diek en W older C'JI:JA,die de St.Janskerk te Gouda versierden, voorts de glasschildersuitdeschoolvanI'loristenA..Di:.p:zlbeeck,diezelfsschilderjenvanz'
jnleermeester
R'abens op glas overdroeg. Toen men zich

troFen hoogte bereikthadêen.Onderdemeest
beroemde Nederlandsche glassehildersteltmen

tot het laatste tjdyerk dezer kunst.llierin en de prachtige ramen in de kerk te Gouda,
schilderstukken in Olieverw zooveelmogeljk andere plaatsen geven gettligenis, dat de
na te bootsen.T0tdittjdperk behoortreeds Nedeïlandsche meesters eene schier onover-

BlevilledeQ?
X6Z3JI ,dieomstreekshetjaar1527
teAmsterdam gevestigdwas,- DavliJo'
rs.
suit

Delft, geboren in 1501, die met vQeltalent
werkzaam wasen in 1556 te Baseloverleed,
Lamrens A%0J,die in 1550te Delftin eene
kapelonderscheidene levensgrooteigllren van
regêringspersonen schilderde,- Cornelis van
eindeljk overtuigd had,dath0teeneonmoge- 'sH ertogenbosch,- Dirk CrabetltuitGouda,
ljkheid was?het lieht en dewerking eener een beroemd glasschilder, wiens voortbrtlllg'
schilderj in olieverw op glastebrengen,liet selen o0k nu n0g in de St.Jans-kerk zjnel
men de glasschilderktlnstm eeren m eervaren, geboorteplaats bewonder; worden, waar ht
j
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vporal van 1555 t0t 1559 Nierkzaanl w as, en

achterzjde van het glas.De eigenschappen
zjn Jonrre broeder Wolder,md wien hj derverwen,t0thetbeschilderendervoorzjde
kunBtreizen deed door Frankrjk en Italië, bestemd - der harde of schaduwverw en waarna Wouter glasschilderstukken vervaar- zjn hardheid en halfdoorzigtigheid.
digde v00r den hertog van Toscane naarteeDe vloeimiddelen zjn kiezelaarde, menie
keningen van'Vasari, Jcwd D'
aiven,die in en borax. De vereischte verhouding w ordt
1560zjnetalentenmedeaan dekerkteGouda door den schilder bepaald. De verwen,met
besteedde,- Dirkrcl Zi;luitUtrecht(1560), het vloeimiddel vermengd, w orden in de gedie zich desgeljks door 5venstersteGouda daante van een fl
jn poeder met een uithd
naarteekeningen van Lambert'pJ> Noordheeft penseelvloejend bindmiddelzamengewreven,
bekendgemaakt,- Willem T- kr#ez2,eenleer- hetwelk zich vasthechtaan het glas,maar in
ling van van Zï# en herstellervan een door het vuur verdamptzonder blaren of'scheuren
storm beschadigd venster in de kerk teGouda, achter te laten.Voorheen gebruikten de glasW llW TAtyàxf, die in de 2dehelft der schilders veelal kandjsuiker,borax of Ara16deeeuw teGouda en te Delftschilderde,- bische g0m , ook we1 suilter en borax,maar

Adriaan & Vrq, die van 1593 t0t15970n- nooit borax en gom.Later beziqde men gerectiiceerdeenverdikteterpentjnolle,- voorts

derscheidene vensters te Gouda in gereedheid
bragt, - m sasJlldze te Rotterdam ,die in
1601 te Oouda een dervensterssdlilderde,Cornelo Xl.Fel.
:,- Abraltam .
llidzewleeck uit

'sHertoqenbosch (1582-1657), - Abraham
Toorenvl%et uit Leiden (1630 t0t 1650),Mozes en GerartA'
O:JuitBommel,- G4s,
bert ')Jl der 11:
/1 uit Gouda (f 1673),?
Jakob'
t
lls U%tuitGorcum (1627t0t1688),enNicolaas'
ptzsderMeulenuitAlkmaar(f1694).

lavendel-,berramot.en nagelolie.Brianclton

bezigt als vloelmiddelloodoxyde oflieverbis-

muthoxyde,hetwelk hj bereidtdoorharsmet
basisch salpeterzuur bismuthoxyde te smelten
en met lavendelolie te mengen.Dit vloeimid-

delvoegthj bj onderscheidenemetaalverbindingen,die desgeljks met harsen lavendelolie gesmolten zjn,en brengt ze met het
penseel op het glas. Voor goudgeel gebruikt

W j hebben deprachtigegedenkteekenen der hj salpeterzuur uraniumoxyde, voor oranjeglasschilderkunst in de kerk te Gouda en in rood salpeterztlur t
jzeroxyde, waarvan hj,
de Oude kerk te Amsterdam (W.de Qvd0
3fiAl) naar yelang der verhotlding van verwstofen
reeds vermeld;voorts heeft men ero0k in de vloeimlddelverschillende schakéringen vormt,
Nieuwekerk aldaar(vanJan.
fgt
lzlkpz'
yf,1630), terwjl t
lranitlm en jzerkleur de gotldlkleur

alsmede ill kerken te Haarlem , 'sHertogen- opleveren.V0orde prismatischekleuren neemt
bosch,Hooxn,Leiden,Rotterdam ,Utrechtenz. hj knalgoud,cyangoud metcyankwik ot'iodOmtrent de glasschilderkunst zelvt
)vermel- goud, met terpentjnolie en lavendelolie ge-

4en wj n0g hetvolgende:A1sverwen wor-

W r0V0l1.

den veelalmetaaloxydengebezigd,welkescheiop het glas, als paneelvoor het schilderkundig zuiverbereidmoetenworden.W itkomt stuk bestemd, brengtmen hetbeeld il1zjne
in de Oude kunst nietvoor, Omdatmen zich omtrekken en schaduwen metroode,zwarte

daarvoor van mat,eenigzinsgrjsbeschaduwd of bruine verf op de eene zjde en de verglas bediende. In de nieuwe kunst gebruikt eischte kleuren Op deanderezjde,- ôfmen

men, vooral voor het verkrjren van eene behandelt het glas a1s een doek, voor olie-

vleeschkleurige tint, zuiver wlt, afkomstig verw bestemd,- ôfm envereenigtbeidem ethovan tinoxyde en antimoniumzure kali. Geel den, om hierdoor het eFect te verhoogen.
brengt m en voortmet Napelsch geelofanti- Alle schaduwen en omtrekken, die donkere
moniumgeel,voortsmeteen mengselvan jzer- kleuren vereischen,brengtm enaanopdevooroxyde, tin- en antimoniumoxyde, van anti- zjde, alsmede wat tOt het aanleggen eener

moniumzuurenjzeroxyde,ofmetchloorzilver, schilderj behoort.Groote plekken metheldere
ofmet een mengselvan zwavelzilveren zwavelantimonium. Chroomzilver loodoxyde en
chroomzure baryt leveren een nietdoorzigtig,
helder geel. Voor rood gebruikt men zuiver

verwen en vloeimiddelen.vooralhoofdtoonen,

jzeroxyde, goudpurper en een mengsel van
goudoxyde, tinoxyde en chloorzilver. Bruin
verkrjgtmendoormangaanoxyde,gelenoker,
terra de Siéna, umber en chroomzuurjzer-

schillende kleuren aan,om alzoo eenenieuwe

worden op deachterzjdeaangebral.Middentinten en overgangen bewerktm en op beide

zjden.O0k brengtmen op beide kanten verkleurte verkrjgen.Goudgeelenpurpergeven
scharlalkenrood, - blaauw en geel geven
groen,0nZ.

oxydule, - zwart dool'iridiumoxyde,plaBj hetgebruik van zoogenaamd rbevanytinumoxyde, kobalt en mangaanoxyde, glas'')datisvan gekleurdglas,hetwelk0?w1t
blaauw door kobaltoxyde ofdoor salpeterzure glas gelegd is, kan men verschillende tlnten
kobaltoxydule-kali, terwjl men voor licht- voortbrengen dool- met amaril de gekletlrde
blaauw seen m engselneemtwvan kobaltoxyde, glaslaag dunner te m aken of haar hier en
zinkoxyde en aluinaarde,- eindeljk groen daar tot op hetwitte glasweg te nemen.O0k
door chroom oxyde en koperoxyde.
kan men allerlei schakérfngen vormen door
M en onderscheidt zaa te en h'arde glasrer- kleuren aan te brengen op de witte zjde van
wen. De eerste, ook lakrerwen genoem d, een ql
as, dat aan de andere zjde pbevansmelten niet gemakkeljk en geljken Op het gen111S.
glasop gestrekenelakverwen,zoodatzj glans- T0t het inbranden der verwen plaatste m en

rjk en doorzigtig zjn.Zj zjn tevens zeer voorheen deglasschjven metdroogkalkpoeder
weekjen men beschildertdaarmede alleen de in eene jzeren pan#welke men aan roode
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gloeihitteblootstelde.Inonzentjdbezigtmen Nieuw-strelitz. Ilier dichtte hj zjne nverhiertoe moFelovens.Debodem van den moFel botene Lieder (1843)'1,dieeerstbj dederde
yvoxdt saet eene laag kalkpoeder bedekt 0n en vierde uitgave (1864) den titelontvingen
hierop het pas beschildexde glas geplaatst.
Daarop legt men wedel' eene laag kalk en
nogmaals glas enz.,totdatde rnoffelhalfv0l
is. Het vuur) noodig t0t het inbranden der

van PG.edichte v0n Glaszbrenner''t- alsmede
hetcomisch heldendicht:pNetlel
-Reineke der

Fuchs (1845 en laterl''.Deze beide werken

verschaften hem eene plaats onder de beste

kleuren,moetvan alle kanten geli
jkmatig(y D tlitsche hekeldichters. In 1848 werd l1j de

den mosel werken.Is deze donkerrood gloel- aanvoerder en het middelpunt van de Dejend en zjn de kleurtn Op de proefstrepen mocratise,
he partj in Meeklenbl
lrg-strelitz,
ingesmolten en zonder gebreken - hetgeen waarbti hj echter verwjderd bleefvan alle
gewoonlt
jk na verloop van 6 Of7uurplaats rtlw geweld en van alle com munistische beheet- ,danverwjdertmen hetvuuren laat goochelingen.Niettemin werd hj uithetland
den moFel afkoelen, waarna de glazen met verbannen.Hierna toefde hi
j eenigen tjdte
warm water afgespoeld en zorgvuldig afge- Hambm'
g,maar keerde in 1858 tertly naar
droogd worden.
Berljn, waar hj zieh met de redactle van

Glassehruven is eene kunst,waarvan de pBerliner Montagspost''belastte.T0tzjno
men reeds sporen vindt bj de ouden,doch overigegescllriften behooren:mlfomischeVolksztjherleefde in de lTde eeuw, zooalsbljkt ltalender (1846- 1866)'', - rDie verkehrte
uit de glasschjven met deafbeeldingen van Welt (1865, 5de drukl'', - rlfaspar der
vorsteu, welke m0n in verschillende kllnst- Mensch (1850,een bl
jspell''t en nlfomiverzamelingen aantreft. Later w erden drink- sche Tausendundeine Nacht (1852)''. O0k
glazeu lnet allerlei figtu-en, beelden en 0p- heeft hj eenigekinderwerkjes,zooals:pLasehriften versierd, hetwelk m et een diamant chende Kinder'', - psprechende Thiere'' en
geschiedde.Gewoonljk had hierbj dekunst- rDie Insel Marzipan''in het lieht gegoven.
vaardigheid meer invloedjdan de kunst.O(
)k
vrouwen,zogals dedochtersvan Roemer 1G:seher, hielden er zich mede bezig,en Aaït
kvcAozf
vltzzd heeft m et veelltunstsmaalt eenige
portretten m et diamant Op glas gepointl/erd.
Glasvocht, zie Ooy.

Glatz, een graafschap,tOtdePruissisehe

provincie Sileziè behoorende,Omvatde arrondissementen, Glatz, Habelschwerdt en Net
lrode van het distrid Breslau en telt op na-

genoeg 30 E) geogr. mjl ongeveer 175000
lnwoners, die meerendeels de R.Katholieke

Glaszbrenner (Ad0lf),een ht
lmoristisch godsdienst Leljden.Hethad weleerverschilschrjver,gebortm den 27sten Maart 1810 te lende gebieders,waaronder ook de ktlningen

Berljn, bezocht het gym nasium aldaar en
oefende zich, door de omstandigheden genoopt,in den kooyhandel.Hetbleek echter,
dathj hiervoorwelnigneiging bezat.Althank
hj wjdde zjne vrje uren llefstaan delûtterkunde, en de vruchten van zjn arbeid
werden opgenomen in de dagbladen. Reeds
in 1831 redigeerde htj hettjdschrift:pDon
Quixote''. De onaangenaamheden,welke hj
van den dichter Langbein als (sensol
' te verduren had,bezorgden aan ztjne staatkundige
geestigheden vele lezers,maar werden 00k
m 1831 gevolgd door een verbod deruitgave,
uitgevaardigd door den m inister Brenn. Nu

deedhj onderden naam van Adolf.
frdz?zwb,
s
een niellwen talt der D uitsche letterkunde
bloejen door de uitgave der bekende htlm oristisehe volksboekjes: Berlin wie (?sist und
trinkt (3132stukken, 1832 1850) en rBtllltes
Berlin
stultken, 1837 1842)9'. Hj deed
daardoor eene gelukkige greep,omdatzj getrouwe schetsen zjltvan hetmaatschappeljk
leven teBerljn,alsmede omdathj alzoo gelegenheid vond, vele denlkD
'eelden te uiten
en aan den man te brengen, die hj andel
-s
uit vreils voor de policie had m oeten achterhotlden. In dien trant sehreef hj vooxts:
Leben und Treiben derfeinenW elt(1834)''
en rBerlinerVolksleben (1848,3dln)''
.Nadat
hj 7 maanden teAveenen vertoefd had,gaf
hj de pBilder und Trëume aus W ien (1836,

van Bohemen.Ladislaus,koning van Honga-

rje en Bohemen,veroorloofde in 1453 aan
den tûenmaligen Koning Geory Totfieàvc,tf,de
heerljkheid Glatz in te lossen van Wllkelm

rtlz3 Leuatenbery,en Keizer I'rederik 111 verhief haar in 1462 ten behoeve der zonen van

Po
diebrad t0t een graafschay.roeu laatstgenoemden de nagelatene bezlttingen verdeelden,vervielin 1472 hetgraafschap aan Hendr'
lk de O'
?
1&z:, hertog '
tt
atl .V#w,
sJ:r$&*
.# en
Frankensteiu, w iens zonen haar aan htm zwager, graafA lbreeltl ron H ardeyy ,verkpehten.

Nadat zj sedert 1534 a1s onderpand van de

eeue hand in de andere was Overgegaan,
bragt K oning Ferdinand haarin 1561 weder
aan de kroon van Bohemel
l. Zj bleef hier
aan verknochttotdatK oning Ikederik 11 haar
i
n
1
47
2
veroverde en in
te geljk metSilezië
haar bezit bevestigd Tverd door den Vrede
van Breslau en daarna door dien van Hubor-

tusburg in 1763,hoeweldeOostenrjkers zich

in 1760 van het graafsehap hadden meester

gemaakt. Kerkeljk behoort het echter n0g
altjd tothetbisdom Praag.

Hetgraafschap vormt,als verbindendeschakeltusschendeSudeten enhetReuzengebergte,
een vierkanthoogland:dool
'Silêzië,Bohemen

en Moravië omgeven.De randgebergten zjn

ten oosten het Reichensteiner of Silézisehe
grensgebergte en aan de overzjde Van de
Neisze het Uilengebergte, ten noorden het
2 dlnl'' in het licht, wier verspreiding door Bergland van Schweidnitz, ten westen de
den Bondsdag verboden w erd. Tn 1840 trad Hooischuur en aan de andere zjde van den
hj in hethtlweljk metdetooneelkunstenares Nachod-pas hetHabelschwerdtergebergte, en
Adèle Tdrozdï en ging in 1841 met haarnaar ten zuiden het Glatzer Sneeuwgebergte met
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den Grooten Sneeuwberg(1400Ned.elhoog), Bterke neiging t0t deschilderkunst,die echter
de waterscheiding van de rivieren,die naar doorzjnvaderwerdtegengegaan,totdateenige
de Oostzee en de ZwarteZeevloejen en de Bchilders haar te hulp kwamen en hj eenige
plzzl
plaats,w=rzich debronnen bevindenvan de maanden onderrigt genoot van Nieolaas '
March en van de GlatzerNeisze.Hetcentxale lerehem.Hjwoondedaarna geruimen tjd bj
bergland van Glatz is eene hoogvlakte ter den kunsthandelaar Gerrit rJilezlydfr.ç, waar
hoogte van 300 Ned. el, door de Glatzer hj Italiaanschestukken copiëerde,begafzich
Neiszemetharetalrjkezjrivieren besproeid, in 1671 met zjn broeder naarFrankrjk en

meer geschikt voor veeteelt dan voor land- ItaliëtbezochtVenetië,Kopenhagen en Hambouw ,enrjkingeneeskundigebronnen,steen- burg, en keerde in 1684 terug naar Amsterkolen en hout.Voorts heeftmen erlinnen-en damtwaar hj zjn intrek nam in hethuis

rt
xireq
:t
:e.Hj beschilderdein
katoenspinnerjen en weverjen,alsmede glas- van Gerard de .
blazerjen.HetarrondissementGlatz,in 1855 hetvorsteljk kasteelteSoestdjk deeetzalen
van het arrondissement Neurode gescheiden, voorKoning Willem III en zjnegemalinmet
schappen, die door de .
zirdq
st
:: metbeelheeft op ruim 9% E) geogr.mjl ongeveer ldaend
:metjagtengestofeerd
70000 inwoners.op zjn gebied liggen de 3 n endoorDirk* JJ.
vaenrden
w
Jae
,ob
-devFl
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zt
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enAms
deljk
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mhthet huis
steden Glatz,Reinerz en Lewin.
De stad Glatz?in het Boheemsch Xladsko,
hj eene
plaats in het proveniershuiste Schoonhoven,
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zuidzuidwesten van Breslauopdenllnkeroever en overleedaldaarin 1726.TeRome had hj
van de Neisze,tusschen den mond der Biela den naam gekregen van Pol
ydor.Zjn stjl
en dien der Steina, en verrjst met haar zweemt naar dien van Ponssin. Men heeft
oudste gedeelte aan de helling van een berg, stt
lkken van hem in de muséateParjs,Berop wienstop dedtadèlisgebouwd.Hethoogste ljn, Dresden enz. Op het Trippenhuis te
gedeelte van deze sterkte is in het geheele Amsterdam heeftmen van zjnehand:pMergraafschap te zien,en van haren toren geniet curius 10 sehakende''en rDiana in het bad''.
m en een ruim uitzigt over de omstreken. 00k washj een verdiensteljk graveur.
Diana GJJ/MI:r, eene zuster van den voorNadat Pruissen Glatz in bezitgenomen had,
werden de oude vestingwerken versterkten gaande.Zj werd geboren teUtrechtin1650,
teqenover de stad,op den regteroever der oefende zich in de schilderkunst onder de
Nelsze en Op den t0p van den Sch:ferberg,
een nieuw kasteelgesticht.HetdalderNeisze
kan geïnundeerd worden. op de beide oevers
der rivier heeft men voorts geretrancheerde
kampen aangelegd,die eene positie opleveren
v00r 6- t0t 10000 man en hetbombardéren
der stad van de nabjgelegene hoogten verhinderen. De stad telt(met2000 m an V2#11izoen) sleehts 1Q000 inwoners, eene Protestantsche kerk, 3 R. Katholieke kerken 2
nonnenkloosters,een gym nasium en een mili-

tair hospitaal. Er zjn onderscheidene fabrieken en vooralbelangrjkebrandewtjnstokerjen.
-

De stad ismeermalen belegerdenveroverd,

inzonderheid in den Dertiqlarigen Oorlog.In
den Silézischen Oorl0g vlel zj in 1742 bj
capitulatie in de handen van dePruissen,en in

leiding van haren oudsten broeder,vergezelde
hem naar Italië,en vestigde zich vervolgens

teHamburg,waarzjhistoriestukken en portretten schilderde.op hetlaatstvanhaarleven
moest zj regens haar gebrekkiy gezigthet
penseelneerleggen.Zj overleed ln 1720.VanharenJongerenbroeder,geborenteUtrecht
in 1656en overledenteBreslau in 1703,zjn
geene schilderjen bekend.Htjdroeg teRome
den naam van Myrtis.Slechts eenlge geëtste
prenten zjn van hem ûvergebleven.
G lauberzout, door bovenvermelden JoAlz/p RndolfGJCII:?uitgevonden,ook zwavelzfzfxr natron genaam d, vormt groote, kleurlooze zuilen,die bitter van smaak zjn,bj
drooge lucht t0t een w it poeder vervallen,
en bj eene gemiddelde warmte in 2deelen

er oplossen. In 100 deelen glauberzout
1760 werd erd00rLoudon de citadèlbj ver- wat
rassing veroverd. O0k in 1807 waszj haren vindt m en 19,36 deelen natron,24,81 deelen
va1nabjjdiedoorden VredevanTilsitwerd zwavelzuur en 55,83 deelen water. In de
natuur bevindt zich het glauberzout gekrisverhoed.
Glauber.Onderdezennaam vermeldenwj: talliseerd en watervrj alsthenardiet,metgips
ls glauberiet, - voortsin aanzienljkehoeJoltann Aîf#pl/' Glanber, een uitstekend a
veelheid in sommige meren van Rusland,in

scheikundige, geboren te Karlstadt in 1604.
Hj vestigde zlch als geneesheer te Amster- vele minerale bronnen, in de meeste zoute
dam en verwierfvooralgrooten roem doorde bronnen, en ill het zee#iater. In sommige
uitvinding van S'tdpltas ,%#Jd,bekend onder

streken wordt llet door den grond afgeschei-

den naam van Salzzlirl#JleGlauberi.HjOverleed in 1668.Zjnetalrjkewerken,doorhem
in het Hoogduitsch opgesteld, zjn in het
Latjn (1658 en 1659, 2 dln)en in hetEngelsch (1689)uitgegeven,en zjnenconsolatio
navigantium '' is onder den titel:Vertroosting
v00r de Zeevarende siekte (1657)'' in het

den,bjvoorbeeld bj de uitdroogende meren
der vlakte van de Araxes,bj Bahia-Blanca

Nederlandsch uitgegeven.

ill Zuid-Amerika, in Tyrol,- alsmede hier
en daar op oude muren, waar het ontstaat
door ontleding van keukenzout en gips.Men
verkrjgt het in de Beheikundige fabrieken

veelal a1s bjproduct bj de bereiding van

zoutzuur, van salpeterzutlr uit Chilisalpeter,

JoltannesGltrller,eenverdiensteljkschilder. en vansalmiak.BelangrjkehoeveelhedenverHj was van Duitschen oorsprong en werd krjgtmen voorts uitdezoutpannen,terwjl
geboren teUtrechtin 1648.Hjgevoeldeeene men het in den Jongsten tjd ook aan het
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zeewater ontleent. Het woxdt als Pllrgeer- planten, die in de gematigde gewesten van
middel gebruikten dient tevens t0tde berei- Europa en Azië groejen.Sommigevan deze
behooren t0t de geneeskrachtige gewassen Of
ding van soda en ultramarjn.

Glauchau,eene bloejendefabriekstad in t0t de sierplanten. G.llarltm Orcpfzgroeitin
het koningrjk Saksen, behoorende t0t het Europa en wordt 1/72Ned.elhoog.Deze plant

distxictZwickau,ligt3 uurgaansten noorden draagt diep ingesnedene, stengelomvattende
van de stad Zwickau en 7 uur gaans ten stengelbladeren en halfgevinde,grtjsbehaarde
westen van Chemnitz aan de Zwickauer w ortelbladeren,gelebloem enenlangehaauwen.

Mulde;zj isdezetelderambtenarenvan het

Zj schjnt dergeljke eigenschappen te be-

huis Schönburg en telt ruim 22000 inwoners. zitten a1s de stinkende .gozllne (Chelidonium
Sederthetmidden dezereeuw iszjna Chem- malus L.),maar zj is minder scherp.Ook
nitz de belangrjkste fabriekstad van Saksen bedient m en zich van hare w ortels als een
en met betrekking t0t de vervaardiging van zacht purgeermiddel; zj bloeit eerst in het
wollen en halfwollen stoFen eene der merk- tweedejaar.
waardigste steden van Duitschland.Ofschoon
Glaucus is de naam van een visscher in
in de stad zelve ongeveer 12000weefgetouwen de zeestad Anthedon in Boeotie,- van den
ill beweging zi
jn is de voorraad n0g niet man,diehetschip Argo bouwdeen alsstutlrgrootgenoeg voordeaanvragen?weshalve0ok man aan den togtder Argonauten deelnamj
elders vele wevers voor kooplleden te Glau- maar bj een gevechtin zeestortteen onder
chau werkzaam zjn.Reedsin 1864 werd er de zeegoden opgenomen werd. Volgens
aan geweven stofen uitgevoerd voor eene anderen had Glancu de door hem gevangene
waarde van 15 millioen thaler.Natuurljkzjn visschen gedood en op hetgras gelegd;doch

ertevensgrootebleekerjen,verwerjen,druk- dezewerdenylotseljk wederlevenden sjronkerjen en appretuurtàbrieken verrezen. In gen in zee.Hleroververbaasd,proefdehp het
1804 werkten er 300 meesterwevers met80
gezellen, en in 1865 niet minder dan 2000
meester-wevers m et 1500 gezellen.Handelen

gras,waarop devissehen geleqen hadden,en

stortte zich toen desgeljks ln zee, waar
Oclanns en Tethys hem in een voorspellenden

verkeer zjn in dezelfdeverhouding toegeno- zeegod herschiepen. Daarenboven verhaaltde
men. Er loopen spoortreinen van Glauchau fabelleerveelvanzjneminnarjenmetAriadne,
naar Chemnitz,Zwickau en W erdau - voorts Skylla en Hydne,de dochtersvan den duiker
naar Penig enz. Men heeft er wél-ingerigte Seyllun. Tn de kunst van waaxzeggen bezat
volksscholen, eene hoogere weefschool en hj zulk eene bedrevenheid, dat hj de leer-

eene druk bezochtereaalschool,- wjderseen meester werd van Apollo.Hj wordtvoorgeweeshuis en een stadsziekenhuis.TOt de ge- steld als een grjsaard metborstelig haaren
schiedktm dige merkwaardigheden behooren er

een ruigen baard, meteen opwaarts gekrom-

het groote slot,dat gedeelteljk in de 12de den, schtlbbigen staart en met een zeegewas
eeuw is gebouw d,alsm ede eene zeer antieke
kerk.

in de linker hand.- O0k eenzoolzvanM inos,
koning van Cret
a, een zoon van k
bûyplt'
as,
Glaucine iseene scheiktlndige stof,welke koning van Corinthe,en een achterklelnzoon
zichbevindtindebladerenvan Glaueium Jlffefzzzl, van den laatstgenoem de droegen den naam
terwjlin zjne wortelsdeglancopicrinevoor- Van Glalteus. Die achterkleinzoon was een
komt.De glaucine kristalliseert in kleurlooze kleinzoon van Bellérophon en een zoon van
korsten,welke uitkleine,bladerige kristallen H'
qpp6loch'
t8, koning der Lyciërs. Hj nam
bestaan.U it hare oplossing in aetherseheidt deel aan den Trojaanschen oorlog en streed

zj zich afals eene kleverige massa.Behalve
in aether lost zj gemakkeljk Op in alkohol,
en o0k vrj goed in kokend water.W anneer
zj warm is, wordt zj door geconcentreerd
zwavelzuur paarsch gekleurd)'
terwjl zj met

eene roode kleur oplost in w ater, waarna
amm oniak uit deze oplossing eene blaauw e

aan dezjdevan èrlamns.Toenhjopzekeren
dag optrok tegen Diomedes: bleek het, dat
hunne vaders gastvrienden geweestw aren,en

aanstonds hielden zj op met vechten en ver-

ruilden onderliny hunne wapens.Toen de

Tl-ojanen de Gmeksehe legerplaats bestormden,was hj met Sarpedon de eersteop de

zelfstandigheid doet neêrslaan.Zj wordtge- borstwering, doch moestafdeinzen,door een
makkeljk ontleed dcor salpeterzuur,reageert pjl van Teneer getroffen.Later was hj de
alkalisch en vormtmetzlzren kristallisérende, beschermer van Heotor,toen deze doorAjaœ
zeer oplosbare zouten. - D e glallooporLne was gewond, de wreker van Sarpedon, en
bestaat uit korrelige kristallen, welke in behoorde tot de helden,die om het ljk van
lu streden.Volgens latere Overleverinkokend water en alkohol,doch moejeljker Patroel'
in aether oplossen. Geconcentreerd zwavel- gen zou hj doorAjt
u gedood wezen.
zuurveranderthaarbjwarmtein cenekleve- Glaucom a ot'groene staar,zie Staar.

rige, in wateronoplosbare rroene massa,en
metzureq vormtzj kristalllsérende zouten.

G lauclum Gaertn. is de naam van een

Glauy L.,zie Melkkrnid.

Glavlm ans is de naam van eenige uitstekende Nederlandsche scheepsbouw kundigen.

plantengeslacht uit de familie der Papavera- Van deze vermelden wtj:
Pieter Glavimans Jx z.,scheepstimmel'man
ceën.Het onderscheidt zich door een z-bladigen kelk, 4 bloemkroonbladen, een kopvor- op demarine-werfte Rotterdam.Zjne rvermigen; dubbel geyroefden stempelen eene handeling over de beste e1z onkostbaarste

z-hokkige,ljnvormlge,2-of3-kleppigehaauw wjze van zamenstelling dermasten voor00rmetvelezaden.Hetomvatéén-entweejarige logs-en andere zware schepen''werd in 1799
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doorhetBataaf
sth Genootschay teRotterf
lam
m etzilver bekroond,terwjlzjnbloedverwant
en naamgenoot de gouden medaille behaalde.
L?ieter Glanimans, een bloedverwant van

het,7Tjdschrift ter be
vordering van Njverheid eene bjdrage n()veroxy(tlxyj van het

den voorgaande.Hj werdgeboren in 1755en
klom doorzjnebekwaamheidopt0ttonstructeur-generaalderBataafsche.laterKoninkljke
MarineteAmsterdam.HetKoninlkljk Nederlandsch Instituut koos hem den 18den Julj

Glazenm aker(Jan Hendrik),waarschjnljk te Amsterdam gevestigd, leefde in het

rOver de pompen van Chalders''; - en in
koper,datt0tdubbeling der'se,hepen gebezigd
w ordt.''

midden der lide eetlw en heeft een aantal
goed-geslaagdevertalingengeleverd,vanwelke

1808 t0t lid derEerste klasse,nadathetBa- wjnoemen:rDe deugdeljkevrou(1643)'',-

taafsch Genootschap van Proefondervindeljke
W jsbegeerte hem reeds in 1799 hetlidmaat-

Tooneelderwereldscheveranderingen(1645)*',
pEpi
detusredenen enz.(1658)'' - pDe
schap had opgedragen. Na de omwenteling zedigewerken van L.A.Senecaenz.(1658van 1795 werd hj lid dercommissie,belast 1661,3dlnl'',- pDesideriusErasmusvanRotmet de inspedie der Oorlogschepen,die kol
't terdam ,Annotationes ofAanteekeningen enz.
daarna gereed was met haar belangrjk ver- (1663)'',- pouinteCurtius,RomeinscheHisslag.Met I'
lor'
qnen J.Blanken ontwierp hj torie(1666)'',- nThomasMorusofdezegein 1799 het plan t0t het leggen van eene praaldesgeloofs en derstandvastigheid,treurkunstklip,om vjandeljkeschepen inhetzee- speluithetFransch vandelaSerre(1668)''.gat Van Tesselte doen stranden,en in 1803
had hd het besttlur over den aanbotlw van
vaartuigen,waarmedeNapoleonEngelandwilde

aantasten.HjschreefeenepverhandelingOver
t
le nt
lttigheid en noodzakeljkheid der drooge
dokken (1798)'',welke door het Bataafsch
Genootschap met goud bekroond werd.Hj

-

De Heilige Katharina m artelares, treurspel

uithet Fransch (1668)''? - rBeschrjvingen
van de oorlogen in Candla (1671),,,- rvereeniging des Christendoms (1671)'',- pAlle
de werken van den heer M. de Montaigne
enz.(1674)'',- rGuido Bentivoglio,Historie
der Nederlandsche oorlogen (1674)'' - en

overleed den 24sten September 1820.
rD'Argenis, vervattende vreesade vooovallen
Covnelis Jan Gflrïvltxxdjeen zoon van den enz.(1680,3 dln)''.
Glazuur ofrerylaasselnoemtmen de glasvoorgaande.Hj werdgeborenteRotterdam in
1786, ontving eerst aldaar en later te Ant- achtige bovenlaag van aardewerk,welke hierwerpen onderwjs in den scheepsbouw,werd aan glans verleent en tevens hetdoordringen
na de omwepteling van 1814 ondereonstrue- Van vloeistoûbn belet. rot hetbereiden van
teur te Amsterdam , daarna diredeur van de glazuur dienen Onderscheidene delfstoflbljke
school van scheepsbfmw , toen construdetlx zelfstandighedent die uit haren aard smelt-

der tweede klasse en hoofdingenieur der Ma- baar zjn ofdoorgepaste tgevoegselen smelt-

rine,en bj de opheënq van '
sRjksMarine- baar worden.Door koperasch wordt het glawerfte Rotterdam hoofdlngenieuren directeux zuurgroen,door mangaanoxydeblaauw ,door
van scheepsbouw.W egens zjne wankelende menie geel,en door smalt blaauw gekleurd.
gezondheid nam hj in 1857 zjn ontslag?werd Om delfstolen in glazuur te herscheppen,
toen ridder der orde van den Nederlandschen worden zj ëngewreven, gemengd en aanLeeuw ,doch overleed reedsden 12den Augus- stonds gebruikt, ofeqrstt0t glas gesmolten,

tus daaraanvolgende. Hj was in 1827 tot tot koek gegoten en nog eens Gjngemalen.
correspondérend 1id en in 1833 t0t 1id geko- Hetgewone gl
azuurderyottebakkersbestaat
zen van het Koninkljk Nederlandsch Insti- uit een mengsel van fbngewreven loodylit
tuut;- voorts was hj medebestuurdervan met fijn zand of klei.Het kan in sommlge
het Bataafsch Genootschap te Rotterdam,1id gevallen eene zeer gevaarljke werking hebVan hetProvinciaalUtrechtsch Genootschap ben, wanneer hetloodgehalte grootis ofhet
enz.Hj Onderscheidde zich doorgroote be- glazut
lr gemakkeljk loslaat. Hetgeeftgeen
kwaamheid en door een degeljk karakter,en bezwaar, voor porselein een zeer vast en
heet'
t bel
anqrjke diensten aan het Vaderland voor steengoed een loodvrj glazuurtebereibewezen.Hj schreefeene Verhandeling over den, doch des temoejeljkeriszulks,wandetoepassingvan hetregtljnigenbouwkundig neer men het gebruiken wil voor gewoon
teekrnen'opdeverschillendevakkenvannjver. aardewerk.Een loodvrj glazuur isnameljk
heid'',welke door hetProvinciaalUtrechtsch op verre na niet zoo sm eltbaar en tevens
Genootschap met goud is bekroond. Voorts veel kostbaarder dan loodhoudend glazuur.

vi@ndtmen van hem in het nTjdschriftvoor Het doelmatigst schjnen n0g de hoogovenY71S- en natuurkunde''van het voormalig Ko- slakken te w ezen,afkom stig van K irchenlaninkljk NederlandschInstituut: Verslag 0m- mitz in Bejeren,alsmede eenigeligtsmelttrent de middelen van Kyan, Bnrnett en
Payne om de duurzaamheid van het houtte
bevorderen'' - rproeven ter bepaling van
de sterkte dermetalen'',- en rBeschouwing
over de zeltbntbranding van zwartsel'' - in

hetprjdschriftjtoegewjdaanhetZeewezen'':

bare leemsoorten, die te Pulsnitz in Saksen
worden gebezigd. Ongebrand aardewerk ontvangt enkel een droog glazuur,datwil zeggenj het wordt met leemwater bevochtigd
en daarna met een glazuurpoeder bestroqid.
Gebrand aardewerk echter bedekt men met
nat glazuur,dat ismendompolthetin water,
w aarin hetglazuuropgelostis,ofm en brengt
het glazuurvochter op meteenpenseeljnadat

XOver de stuwing der schepen'', - pover
Rodgersankers'',- pover het spil van Philips'', - rover hetgewigt en de afmetingen
van ankers, kabels en ketingkabels'',- en devoorwerpen in de lqeht gedroogd zjn.
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Vervolgens plaatBtmen zeindenoven,waarin 7
/sstedernatuurljkegrontte,in ceenblaadle
zj bljven totdat het glazuur gesmolten en in natuurljke grootte,en in d een doorn op
alzoo hetMrdewerk meteene gladde,glinsterende l> g bedekt is.
P,
Vx
Glebae adscripti zjn ljfeigenen, die
aan den grond gebonden zjn waarop zj
wonen en m et dezen aan den grondeigenaar
.
toebehooren, zoodat deze de volkomene be/7
/
schikking heeft overhun persoonengoederen.
*

Zievoorts onderL/ekqenschap.
Glechom a,zie Aardveil.
Gleditsch (Johann Gottlieb), een verdiensteljk kruidkundige,geboren te Leipzig
den 5den Februarj 1714,studeerde in zjne
geboorteplaats en zag er zich eenigen tjd
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belast metde zorg voor den botanischen tuin
der Académie. op aanbeveling van Koning

fvN

Fredeeik Willem I kwam hj in dienst bj
den vrjheer ron Zïe/A- te Trebnitz, werd

N

vervolgens stadsgeneesbeer te Lebus,en vestigde zich daarna te Frankfort aan de Oder,

b

waarhj voorlezingen hieldoverbotanie?physiologie en materiesmedica.Hj zag zich be-

J

'

noemd t0tlid derAcadémievanW etenschaypen te Berljn,en in 1814t0thoogleeraarln

de ontleedkunde en directeur van den botanischen tuin aldaar.Een beroep naarPetersburg
ï7ees hj van dehand.Voorts maakte hjzich
zeerverdiensteljk doorhethouden van v0orlezingen over boschcultuur, en Overleed den

< '

,

K@

Gledétscltia frïlcczl//loqs.

5denOctober1786.Van zjnetalrjkegesohrif- l
/aG
stelel
drche
xnantuGus
urljke
grootte.
zw urm .Onderdezennaam
ten noemen wj slechts enkele,nameljk:
XCatalogus plantarum , tam rariorum quam vermelden wj:
vulgarium t quae in horto dominide Ziethen
Willtelm Frietfrïc/z,vrjheernon Gleic#ew.
Trebnizii coluntur etc.(1737)'',- pMetho- R'
ttsz'
umrm, een verdiensteljk natuurkundige.
dus fungorum ,exhibens genera, syecies et HjwerdgeborenteBaireuthden14denJanuarj
varietates cum eharactere, diFerentla sgeci- 1717, doorliep Onderseheidene rangen bj het
;ca,synonymis,s0l0,l0c0 etobservationlbus leger, w as zeer gezien aan het H0f, erfde
(1753)'',- Vermischtephysikalisch-botanisch- aanzienljke goederen,begafzich in 1756 derökonomischeAbhandlungen (1765- 1767)'',- waarts en wjddezjnedayen aan debeoefePflanzenverzeichnisz zum Nutzenund Vergnii- ning dernatuurljkehistorle.Vooralverwierf
gen derLust-undBaumgërtneru.s.w.(1773)'', hj eene Ongemeenevaardigheidinhetgebrui-

ische
nsystemat

Einleitung in die neuere

ken van den m icroscoop en deed velebelang-

Forstwissenschaft (1775,2 dlnl'',- en rBo- rjke waarnemingen. Hj overleed den lGden
tanica Mediea (1788- 1789),2 dln).
Junj 1783.Van zjnegeschriften noemen wt
j:
Gleditschia L.is de naam van een plan- DD as Neueste aus dem Reiche der Pianzen
tengeslacht uit de familie der Vlinderbloemi- oder mikroskopische U ntersuchungenundBeogen. H et om vat planten, die in Azië en bachtungen der geheimen Zeugungstheile der

Noord-Amerika groejen en zich doorstevige, Pflanzen(1674)'',- rGeschichtederqemeinen
v= k vertakte dorens en prachtige enkel-Of Stubeniiege (1765)''?- mY'
erzuch elner Gedubbelgevinde bladeren Onderscheiden Daar- schichte der Blattlàuse und Blattlausfresser

entegen zjn de bloemen zeer klein en in d
es Ulmenbaums(1770 en 1781,6 stukkenl'',
okselstandige trossengerangschikt;dehaauwen - cAbhandlung iiber die Saamen-und Infusizjn grooten bevatten velezaden.Demeest- onstlerchen u.s.w.(1778)'',- en pAbhandbekende soort is G.triaeantltos L .uit Nool'd- lung vom Sonnenmikroskop u.s.w.(1781)''.
Emilie '
pozzGleichen Rwsz.
wurm,eene doehter
Amerika; zj komt in het zuiden van 0ns
werelddeel dikwjls als sierplant voor en Van Sehiller Overleden den zosten November
draagterden naam vanChristus-acacia?omdat 1872
oîezi
igehonde
(GreoS
ehiller.
m en ten onregte m eent,datde doornerge Robert), een Engelsch
kroon van Cltristns van takken van dezen schrjveren bisschop van de Engelsch Kerk
boom gevlochtenwerd.Hjbereiktinzjnvader- geboren te Stirling in Schotland den zosteï
land,waarhj Honey-locustheet,eenehoogte April 1796, studeerde te Glasgow en te Oxvan 20 Ned. el en draagt er eene breede

tbrd,nam in 1812 deel aan den veldtogtin

kroon.Uit hetvruchtmoesvan zjnepeulen, Spanje, woonde er ondersc,
heidene gevechdie 0,3 Ned. el lang worden, bereidt men ten bj en wasreeds op zjn 20stejaar kaer een bedwelmenden drank. Bjgaande af- pitein.Na den slag bj W aterloo verliethj
beelding vertoontin a een tak van dien boom

het leger, studeerde op nietlw in de godge-

in natuurlgke grootte, in b eene peul op leerdheid,en werd vicar te Ash in hetgraaf-

606

GLEIGH- GLETSCHER.

schap Kent en dMrna kapellaan in het Chel- edelsten zin van het woord,en zjne ver-

sea-hospitaalte Londen (1834).In 1837deed hevene gevoelens treden te voorschjn in:
hj eene reis door Duitschland,Bohemen en Halladat,oderdasrotheBuch (1774)''.Zjne
Hongarje, en zag zich in 1844 tot eersten XFabeln und Erzëhlungen,goldene Spriiche
veldprediker en in 1846 tot inspedeur-gene- und Lieder fiir Kinder''zjn in 1810 door
raal der M ilitaire scholen in Engeland be- Körteuitgegeven,diedesgeljkszjnepsëmmtnoemd.Hj schreefalsgodgeleerde:pHistory liche W erken (1811- 1813, 7 dln)'* in het
ofthe Bible''1- rGuidetotheLordsSupper'', lichtdsed verschjnen.
en rsermons f0r jlain people''. Belangrjk Glelw itz,dehoofdstad van hetarrondissevoor de geschiedenlszjn:The campaignsof ment Tost-Gleiwitz in het reréringsdistrict
the Britsch arml at Washington and New- oppeln van de Pruissische provlncie Silezië,
Orleans'' - rlllstory of British India'' - ligt83/4geogr.mjltenzuidoostenvanOppeln
rLife of sir Thomas Munro'')- rMemoirsOf aan den spoorweg in een bevallig dal der
W arren Hastings'', - en rluives ofBritish Klodnitz.Zj is dezetelvanveleaanzienljke
military commanders'' - terwjlwj vanzjne ambtenaren,eenegarnizoensstad,bezit2R.Kanovellenn0gvermelden:rr
l'
hesllbaltern(1825)'', tholieke'kerken en eene Protestantsche,eene

The Chelseapensioners(1329)'',- Allan
Breck (1843)'' - en rstories of Waterloo
(1847)''.
(AleiTn (Johan W ilhelm Ludwig),gewoon1jk rader Gldi- genoemd,een verdiensteljk
Duitsch dichter werd geboren te Erinsleben
bj Halberstadtden zdenApril1719,studeerde
teHalle,werdhuisonderwjzerbj denoverste
-

synagoge,eennonnenkloostex,een R.Kathollek rymnasium en ongeveer13000inwoners,
die zlch bezig houden metspinnerj.weverj
en lederbereiding.Daarenboven vindtm en er

eene groote machinenfàbriek, jzergieterjen,
glasblazerjen enz.In de nabtiheid van Gleiwitz heeft men jzer-,zink- en steenkolenmjnen, en hetvervoer der voortbrengselen

von fcAllz te Potsdam , en kwam aldaar in w ordt er door het KlodnitzkanaalOngemeen
kennis metprins Wilhelm,een zoon van den bevorderd. - Het arrondissement Tost-GleiInarkgraaf ran Bramdenburg-k
bkltwedt,die hem witzteltop ruim 16% q geogr.mjlOmstreeks
als secretaris in dienstnam.Indien tjd sloot 85000 inwoners en bezlt,behalve Gleiwitz,
hj eene duurzame vriendschap met Ewald de steden Peiskretscham ,TostenKieferstëdtel.
C/zrlfilzl ron Xlei.
sf. De tweede Silézische
Gletscher. Dit woord wordtin verschiloorl0g rukte de vrienden van elkaâr(1754) lende beteekenissen gebruikt.In den ruimsten
en beroofde Gleim van zjn beschermer,die zin geeft men dien naam aan de hooge berp
i-s g'evpör Praag sneuvelde. In het volgend jaar toppen, die m et eeuw ige sneeu:i en J
werd hj secretarisbj den rAlten Dessauer'' kroondzjn.Inmeerbeperktenzinechter,meer
doch daarhj de ruwheid van dezennietver- bepaald in de Alpen, noemtm en gletschers

dragen k0n,nam hj weldra zjn ontslag en alleen diegedeelten dezerjsmassa's,died00r
vertrok naarBerljn waarhj veleteleurstel- bergkloven van genoemdejskruinen afdalenj
lingen ondervond.Eindeljk werd hj in1747 zoodat wj haar gevoegeljk met den naam
tot dom secretariste Halberstadt benoem d, en van l
jsririeren zouden kunnen bestempelen.
hj knooyte nu betrekkingen aan met de A1s de w etenschap het w oord gletscher gemeestgevlerdedichters van Duitschland.Daar bruikt, bedoelt zj daarmede de laatst verhj ongehuwd bleef,werden zjnehuishoude- melde jsmassa's.
ljkeaangelegenheden bezorgd doorzjnegees- H et ontstaan van zulke gletschers is getige nicht Sophie Dorothea GJJPI, die onder makkeljk te verklaren.Boven desneeuwljn

den naam van Gleminde door vele dichters verzamelen zich allengs groote hoeveelheden
bezongen werd.Na den dood van I'
rederik 11 sneeuw , die doorgedeelteljkeontdoojing en
veranderde de geestdrift van Gleim voor dien herhaalde bevriezinginkruinsneeuw verandert.
p'
ooten koning in gloejendevaderlandsliefde. D e kloven aan de hellingen der bergen worDe Fransche Revolutie vervulde hem met af- den er m ede gevuld,zoodatterplaatse,w aar
schuw, en onophoudeljk verkondigde hj de zulk eenehellingsteilis,dezemassa,dooreigen
Duitsche eenheid en wekte allen op t0t een zwaarte voortgestuw d,in beweging komt en

strjd op leven en dood terredding desVa- langs den bodem der kloven gljdt.Beneden
derlands.Twee jaar vöôrzjn dood werd hj de sneeuwljn gekomen,is die massa kruingeheel en al blind, doch ook toen nam hj SneellW aan eene lagere temperatuur blootn0g levendig deelaan de groote gebeurtenis- gesteld, doch deze heeft geene kracht om
senvan zjntjd.Hjoverleedden18denJanuarj het yeheele gevaarte te doen sm elten. Dit
1803 en werd volgens zjne begeertein zjn geschledt slechts gedeelteljk;maarde koude
tuin te Halberstadt begraven. ln eene ode, van bet overbl
jvend jedeelte doet 00k het

die zjn naam draagt,heeftKlopstoek hem op
eenetreFende wjze geschetst. Zjn sversuch
in scherzhaften Liedern (1744- 1745)''vond
aanstonds algemeenen bjval, hoewel zi
jne
anacreontische poëzj welwatEaauw is.Daarop

gesmoltene weêr bevrlezen, zoodat hierdoor

en rRomanzen''.Verreweg hetvoortreffelkkst
ztjn echter zjne rltriegslieder(1778):',welke
hj uitgaf als hetwerk van een Pruissischen
grenadier.Hj waseen menschenvriend inden

hier de wrjviny minder groot is. Van de

volgden:ntziederernsterArt''

Fabeln'' -

hetgletscher-jsontstaat.Intusschen,d00:het
hoogere gedeelte gedwongen,zetdegletscher

zjne beweging voort langs den bodem der
kloof.D ie beweging is langs de oevers der
jsrivier tragel. dan in het middent omdat
rotsen, welke zlch aan die oeversverheFen,
vallen steenbrokken op den xug van hetjsgevaarte en worden hierdom'medegevoerd.Zj
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liggen in 2 ri
jen over den gletscheren zjn Gleuns(BTillem),eenverdiensteljkNederonder den naam van rotswallen ofmoraines landsch wis- en natuurkundige, geboren den
bekend. Sommige steenen, die een geringen 19den Januarj 1808,ontving zjneopleiding
omvang hebben, zakken,door de zonllestra- aan deacadémieMinervateGroningen,woonde

len verwarmd,in het js,bereiken allengs tevens sommige lessen bj van den Diredeur

den bodem , om er, tusschen dezen en het der Departements-kweekschool aldaar, deed
jsgevaarte voortgeschoven,inyeroldesteenen in 1827 exam en in de wiskunde voor lager

te veranderen. O0k zjn er van grooteren onderwjs,en gafprivaatlessen in die wetenom vang, die de verwarmende zonnestralen schap, terwjlhj tevens met een deelvan
beletten Om t0t de plek,waarop zj gelegen het wiskundig onderrigt aan de académie
zjn, door tedringen?zoodathetjsom hen M inerva belast w erd. In 1837 promoveerde
heen allengs wegdoolt en zj zich eindeljk hj aan dehoogeschoolteGroningent0tdoctor

onder den naam van yletsaertafels of jskolommen verheFen.Eindeljk komtde gletscher zöô ver, dat de warmte zjn voortschrjden belet. Hier wordt hj door den
zonnegloed ontdooid,zoodataan zjn uiteinde
het water uit eene gletsaerpoort te voorschjn ruischt,en de stjvejsmassa de bron

in de wis- en natuurkundet en in 1866 zag

hj zich benoemdt0tleeraaraan de Gemeenteljke Burger- dag- en avondschoolaldaar,
in welkebetrekking hj n0g steedswerkzaam is.

Van 1828 t0t 1861 was hj tevensleeraar

aan de Departementskw eekschool, en toen

w ordt van eene heldere beekjdie met beval- deze in laatstgenoemd jaar dooreeneRjks-

ligekronkelinj'
envoortspoedt,terwjldemede- kweekschool vervanqen werd, droeg men
gesleepte grms- en steenbrokken hier eene hem aan deze inrigtlng het onderwjsop in
rustplaats vinden en ert0t eindwallen worden de wiskundeensterrekundigeaardxjkskunde.
o
pgestapeld. Hier ontstaat Ook dikwjls een In 1843 werd hj lid der Commissie van
'
qsralot'jslawiene.
Onderwjs in de provinde Groningen en
Vele gletschers bereiken eene lengte van schooloyzienerinhet4dedi
strict,hetwelkhj
meer dan 2 geogr.mjl en in hetbovenge- bj de lnvoering der wetvan 1857 methet
deelte eene breedte van meer dan 300 Ned.el. 6de verwisselde.In 1844 benoemde men hem
In de jsgrotten, waarin men wel eens kan t0t honorair lid van het Nederlandsch onderdoordringen,hebben de wanden eene schoone wjzersgenootschap, en van 1850 t0t 1858
blaauwe kleur,die men 00k we1in de veel- nam hj bj dat genootschap de betrekking
vuldige spleten opmerkt. Dikwjlszjn deze waar van secretarisbj hetHootk
lbestuur.In
syleten aan deoppervlakte vrj wjdekloven, 1836 werd hj eerelid van hetNatuurkundig
dle wel eens met eene losse sneeuw laag Genootschap te Groningen en in 1870 secreworden bedekt, zoodat zj den roekeloozen taris van het Bestuur,- en in 1864 lid van
wandelaarmetgevaarbedreigen.- InZwitser- het Provlnciaal Utrechtseh Genootschap.Beland heeft men honderde gletschers, onder halve een aantal Opstellen in tjdschriften,
welkezich deAletsch-gletscherdoorzjn0m- schreef hj: rBeschouwing van 'tHeelal of
vang en de Rosenlaul-gletscher door zjne volksleesboek overdesterrekunde(1834,0mbekoorljkheid onderscheidt.Vele van dieglet- gewerkt in 1848)': - rletsoverde Kometen
scherszjnvoortgestuwd t0tdiepindevrucht- (1835)7',- mschoolliederen metmuziek van
bare dalen en hebben zich in vroegere dagen Rjkens(18342 bundelsl''- Twee-en drien0g verder uitgestrekt, zooals uit de lager stemmige zangstttkjes met muziek vakl D.

gelegene eindwallen bljkt. Merkwaardig is
het,datdegrootejsbergen,dieindenoeeaan
ronddobberen, veelal losgescheurde ondereinden van gletscherszjn.Zulke gletscherszjn
voorzeker vöör vele duizendeJaren uitNoorwegen herwaarts gedreven, waar ztjop On-

Muller (1835),- Dissertatio demaculissolaribus (1837)'1 - mllet Harzgebergte en de
Riqi,nstroom enz. (2 dln, 1839),''- rDichtbundel, verzameld uit de w erken van oud-

v
aderlandschedichters(1845,4dedruk 1860)''
j
atbldans en tatblspraak enz.(1854)''
rDe t

diepten strandden en langzamerhand ontdooi- - rllet mundomotorium , enz. (1854)''den,waarna hunne lading - het Skandina- DLeerboek der Meetktmde (1856, 3de druk
visch graniet - in Drenthe enz. achterbleef. 1863)'' - rllet Heelal en zjne wonderen,
De eerste, die zich metgoed gevolg heeft naar Diesterweg (1857, 3de dxuk 1869? 2

bezig gehouden met een wetenschappcljk dlnl'',- RekenkundigeOefeninyen(1868)'')Onderzoek der gletschers?is Sanssllregew eest. DLeiddraad bj het onderwjs m de wis- of
Deze werd gevolgd door Charpentier,H'tt
yi, sterrekundige aardrjkskunde (1870).??enrBeAyassiz,Forld.s,Tyndall,degebroedersScltlag- weegkunde,''uitgegeven van w ege hetNederI /ZnJJ en Stnder. Daaruit is gebleken,dat landsrh Ondgrwjzersgenootschap (1870)''.

men de beweging der gletschers vergeljken

Glldkruld (Scutellaria L.) is de naam

kan met het langzaam voorwaarts stroomen van een plantengeslacht uit de tàm ilie der
van eene rivier. Tevens heeft men ontdekt, Lipbloemigen.Het Onderscheidtzich dool'een
dat het aantal en de Omvallg der gletschers korten kelk en 2 gave lippen metpenbovenop

in deAlpenineenvroegergeologisch tjdperk liggend holrondschubje.Debloemkroonbuisis

veelgrooter is gew eest dan heden ten dage, lauger en aan den voetgebogelz,en dezoom
zooals vooral bljktuitdeaanwezigheid van m ondvormig, - voorts de bovenlip zamen-

eindwallenOp glaatsen,waarzichthansgeene gedrukt,gewelfd,met2tandjesaandenvoett
gldschers bevlnden, en uit de krassen op endebovenlipbreederenuitgerand.Devruchten
rotswanden,welkethansvrj zjn van js.
zjn doordenkelkomsloten.In 0nsvaderland
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groeit g- een açlïdkrlitf (S. galericulata L.)
met korblancetvormige, gekartelde bladeren
en gepaarde,okselstandige bloem en met eene
blaauwe ofpaarsche bloemkroon,welke 3-Of
4-maal zoo groot is a1s de kelk,
klein

1805 deelaan den oorlog teqen Oostenrjk.
Zjne neiging t0t letterkundlge bezigheden
noopte hem zjn ontslag te nemen,waarna
hj zich naarzijnegoederen in Smolensk begaf, om zich aan de beoefening der weten-

ç
i#7Jrlï#(S.minorL.
4methartvormig-eironde, schap te wjden.Bj het uitbarsten van den
.l
gaatkandige bladeren en gepaarde,okselstan- 0orlog tegen Frankrjk (1812)trad hjweêrin
dige bloemen,- en &piesbladiy .yl
itsàrit
f(G. dienst en woonde als adjudant van graaf
hastifolia L.)metsmal-spiesvormlgebladeren. Miloradowitf de veldtogten der Russen bi
j
Eenige buitenlandsche soorten,zooals k%.zzl.- t0t in 1814.Toen werd hj alsoverste aan
cantha .Fï:c#.,8.e/l.
ppzccDeeaisne,8.cpccild. den t0tmilitairen gouverneur van Petersburg

Vent., 8.zFdA2&z?.
: L'
inkt worden in onze

streken als slerplanten aangekw eekt.

benoemden graaf M iloradowit6y' toegevoegd.

Later zag hj zich, a1s in geheime genoot-

Glim m er,zie Miea.
schappen betrokken,naar Petrosawodsk verGlim w orm en noemt men zoodanige in. WeZ0I1, doch bleef er a1s ambtenaar Nverk-

secten, die in het donker licht geven.Do0r zaam en keerde w eldra naarPetersburgtert
lq,
deze eigenschap Onderscheidt zich vooralde waar hj bevorderd werd tot staatsraad ln
groep derlichtkevers(Lampyrida),welkein werkeljke dienst.Hj schreef:XBrieven van
Amerika verschilende en groote soorten een Russisch oëcier Over de veldtogten van
telt.Zj onderscheidt zich door een lang en 1805 tot 1806 0n Van 1812 t0t1815 (1815platligchaam ,een klein hoofd,hetwelk door. 181G, 8 dln)'',- pohmjelnizkiofhetverden vooruitstekenden rand van hetborststuk loste Klein-Rusland (1818,2dln)'',enz.O0k
bedekt wordt,dool-digtbjeenstaande,draad-, als diehter heeft hj roem verworven d00r:
kam- ot'zaagvormige sprieten, en door de rCarelië Of de gevangenschap van Martha

eigenschap, datmannetjesen wjfjes beiden Jûhannowna (1830)'',alsmededoorzjnedichlichtverspreiden,terwjlzjvan dierljjkezelf- terljke vertaling van het boek rJ0b''.standigheden leven.
Zjne echtgenoote, AwdoLia J'
tZ.
I
/
?JOkZwt:, geIn 0ns Vaderland heeft men 3 soorten van boren in 1795 en overleden te Twerin 1863,
glimwormen,nameljk Lampyvis wpcfïllcl L. wasafkomstig van hetgeslacht Koetoesow en
en splendidula,wier wjfjesgeenevleugelsof heeft zich bekend gemaakt door eene Russidekschilden bezitten zoodat zj veel Op mas- sche vertaling 5Fa11 het XLied der Glocke''
kersgeljken,- en LamppûsAdplèfdrtz,wier van Sehiller en door vele novellen en stichtemannetjes en wjfjes zeer korte dekschilden ljltegeschriften.- ZjnouderebroederSergii
hebben.In Junj en Julj zietmen dewjfjes likplc-/dzci/jj Gllnka,geboren in 1774,nam
des nachts als tintelende vonkjes in het gras dienstbjhetRussischeleger,en wasmajoor:
liggen en de schitterende mannetjes rolld- toen hj in 1799 zjn ontslag vroeg,waarna
ZW OVOX 0DX Z0 te zoeken. Het licht ltomt hj z
ich te Moskou aan de wetenschaj en
voort van de onderzjde der laatstegeledin- aan de opleiding van jonge lieden wpdde.
gen.Eene geelachtig-witte,phosphorescérende Hj heeftvele geschriften voûr de Jeugd gelezelfstandigheid is in 2 zakjes onder die gele- verd,zooals;pRnssische gesehiedenisvoorde
dingen gelegen en bestaat uit doorzigtige jeugd(1817-1819,10dln,2deuitgave1822)''
cellen met talrjke lichtbuisjes. De oorzaak en otzectt
lur voor kinderen (1821,12dln)''.
van dat lichtgeyend vermogen is n0g niet Voorts gaf hj bronnen uit voor de geschievoldoende opgehelderd..Iuegt men die zakjes denis van Rusland, schreef ecne levensgeonder water,dan bljven zj nOg wel2etmaal schiedenis van Soemarow (1819,2dln),dichtte
glinsteren.- Voortszjn er n0g andere kever- onderscheidene tooneelspelent en vertaalde de
geslachten, die een Eaauw schjnsel geven. ?Nachtgedachten'' van Youny. Hij Overleed
In de keerkringslanden van Amerika leven ln 1847.- Miehaè
.
l Jfmt
zzloznffj/ (j.
linka,een
vele soorten van springkevers (Elater), die neef van den voorgaande, was een beroemd
op het borstschild 2 licht gekleurdestrejen compouist.Geboren den lsten Junj 1804 op
dragen, die des nachts een zeerhelder llcht hetlandgoedzjnerouders,vondhjvervolgens
geven. Vool*al is de cncyjo (E.nodilucus) te Petersburg gelegenheid, om onder de leiberoemd,die er in den regentjd bj duizend- ding van Kaml Ae/r zjne gaven voor de
tallen rondoaddert.Vrouwen en kinderen ver- muziek te ontwikkelen. Van 1830 t0t 1834
sieren zich op Cuba en in Mexico met deze reisde hj in Italiëen deedna zjn terugkeer
levendaan elkaârgesnoerde,glansrjkekevers. de opera pllet leven voor den Czaar'l ten
De Surinaamsche lantaarndrager geeft geen tooneele voeren (18:6) welke te Petersburg
licht,en hetliehtvan de vuurpissebed (Sc0- metgrooten bjvalw erlbegroet.Hj zagzich
lopendra electrica) en van sommige rupsen voortsbenoemd t0tKeizerljk Hofkapèlmeeswordt zelden opgemerkt,en isdan n0g altjd ter,doeh legde deze betrekking weldm neder
zeer Eaauw.De natuurljke geschiedenisder (1839),waarnahj,ontevredenoverdegeringe
glim worm en is vooral uitvoerig behandeld voldoenilzg,welkezjnetweedeoperarltuslal'
l
door de G::9,in zjne rMémoires pourservir en Ludmilla'', hem verschafte,groote reizen
à l'hijtoiredesinsectes.''
ondernam inDuitschland,Frankrjk en Spanje,
Gllnka (FedorNikolalewitj),eenRussisch zOodat hj,na geruimen ttjd te Warsts
iau
schrjver,geboren in 1788 in hetyouverne- vertoafd te hebben,eerstin 1851 naarPetersment Smolensk, ontving zjne Oplelding bj burg teruqkeerde. Hier gaf hj een btmdel
het kadettenkorps, werd oëcier en nam in romancenln hetlicht,diehjgedeelteljknaar

GLINKA- GLINSTRA.

609

ervolgens te Slooten en daarna te Deventer,
nationaal-RussischeyredeelteljknaarSpaansche v
en Poolschemelodleën hadgecomponeerd;zj en zag zich den 14den Maart 1667 benoemd
vielen zeer in den smaak.In 1856 begafhj t0thoogleeraar in deregtenaan dehoogeschool

zich naar Berljn, Om onder de leiding van

te Franeker,waarhjreedsin Februarj 1673

overleed aldaar den 15den Februartj1857.Eindeljk vinden wj Dmitrî
j GrkorJk?
z?
idj/
Glinka vermeld.Deze,te voren Russisch gevolmagtigde te Berljn en Frankfort,werd

schreefhj:rTractatussinqularisdemoraetc.
(1647 en 1649)'',- r'
Llbellus ad edietum
Philippi11derenauticadeanno1579(1664)''

(1835)''- en hetuitmcntende werk:rphilosophie du droit, ou explication desrapports
sodat
!x (1842,2deuitgave 1862)''.
G llns is de naam van een edel en aanzienljk Friesch geslacht. Van zjne leden
noemen wj:

Glinskl(Michaël,prins)?deverradervan
zjn vaderland,wasdesprultvan eenvorsteljken stam in Litthauen,streedin Friesland
Onderde vaan van Albrecltt'plzl Saksen en in
Itali
ë zoo
nd
rredie van M aœimiliaan It genoot
bj
ndee

Dehn de oude Kerkmuziek te bestudéren, en

overleed. Behalve onderscheidene dissertatiën

- en eene Nederlandsche vertaling van dit
in 1857, gezant in Brazilië, en schreef: werk Onder den titel:rAenmerckingen ende
rEsquisse d'une théorie du droit naturel bedenckinqen overdeZeerechtenenz.(1665)''
.

de
gunst van A lezander Jayello,
Donwe rJ,2Glins,in 1518 door den Keizer koning van Polen, en versloeg in 1506 als
aangesteld t0t grietman van M enaldumadeel. opperhoofd van het leger der Litthauërs de
Hj bewoonde de state Glins te Dronrjp, Tartaarsche horden?die er een invalbeproeflater het Blaauwhuis genaamd, en behoorde den.Toen hj tentjdevan Koning k
%'
i
yismund

t0t de 60 edelen,die den 22skenJunj 1515 door zjne benjders belasterd werd,alsz0u
met een eed Karel V als heer van Friesland hj dekroon van Litthauën beoogen,vielhj
huldigden.Hj overleedin1522.- Zjnzoon in Ongenade.Hj nam echterbloedigewraak,
Taeo werd in 1542 desgeljks grietman van want met 2 broeders en vele Litthauërs trad
Menaldumadeel en w oonde op Hobbem a-state hjindienstbjdenRussischenczaarW asiliIII
te Dronrjp.- Laasvan GJQ.
S,een zoonvan fznt
zpoé ft
p'
. Hj bewoog dezen in 1508, om
Fccp, volgde zjn vader Op a1sgrietman in een inval te doen in Litthauën,waarna hj
1545.- Rarin.j van GJ
I,,een broedervall zelfaan het hoofd van hetvjandeljk leger
Laas, had wells waar I'il'
lps 11 gehuldigd, derwaartstrok.W è1leedhj aanvaukeljk de
maarwaseen grootvoorstanderdervrjheid, nederlaag,waarna zjne bezittingen aan den
zoodat hj zieh Openljk tegen den ketter- Koning van Polen ten deelvielen;doch bj
meester Lindan'
as en tegen de aanstelling een tweedenaanvalmaaktehj zichdoorver-

van een bisschop te Leeuwarden verzette. rassing meester van het sterke Smolensk.
Hj was mede-onderteekenaar van den brief, Daar echter de Czaar deze stad nietin het
in 1565 aan den nieuwen aartsbissehop te bezit van den veroveraar wilde laten,zooals
Utrecht gezonden, waarin de Staten van eerstbeloofd was,w enschte Glinskizich m et
Friesland, de R aad van Leeuwarden en de den K oning te verzoenen. Toell W àsili dit
abten van Friesland de redenen mededeelden, gewaar werd,deed hj den veldheerin ketens
waarom zj Op bevel van den Praelaat niet slaan en naar het binnenland van Rusland
teUtrechtverschenen warel
z.Metvuurjverde brengen.D 00rbem iddeling van de Czarin en
hj voor het Verbond derEdelen enwistin van K eizer M aœimiliaan kwam hj echter
de vergadering van Gedeputeerde Staten de weldra weder op vrje voeten en werd in
voorslagen van CasparRoblesm etbeleidvande zjne waardigheden hersteld,ja,door Wasili

handtedoenwjzen.Bj degesehillenwegenshet zeltb t0tvoogd van zjn zoon 1wan benoemd.
bevelhebberschapoverFrieslandtusschenSeltow Daarhj echterden berispeljkenlevenswandel
fzldpùfxr.gen Batenb'
tt
rg,besliste hjten gunste der czarin H elena onverbloem d had afgekeurd,
van eerstgenoemde en Ontving van dezen eene
aanstelling t0t voorzitter van het H0f te

liet deze hem in den kerkerwergen en van

hetgezigtberooven,waarna hj ln 1531 in
Franeker.W eldraechterwashjgenoodzaakt, de gevangenschap Overleed.Zjne lotgevallen

in den barren winter van 1572 m etSehouwen- hebben stofgeleverd aan onderscheidene dichizfr.çen andere edelen naarEmden tevlugten, ters, - onder anderen aan den Poolschen

waar hj kortdaarna Overleed.- Donwe ran dichtrr Wezjjk vooreen treurspel.
Glins, een zoon van L aasen alzoo een neef
Gllnstra is de naam van een aanzienljk
van den voorgaande,behoordedesgeljkst0t Friesch geslacht.Johannes rlzzGlinstra werd
het Verbond der Edelen, nam de wjk en in 1631 studentte Franekerenbezoehtdaarna
werd in 1568 door het H0f van Friesland

Leiden, alsmede eene Fransche hoogeschool,

verbannen, waarna hj zich op de schepen zag zich in 1645 benoemd t0t raadsheer in
der Mratergeuzen begaf, en een aanvoerder het H 0f van Friesland,en overleed in 1678.
en gevreesd zeeroover werd. W aarschjnljk Hj schreef:pseledarum quaestionum ad Jus
was hj tegenwoordig bj de inneming van Civile,quinquaginta libris Pandectarum comden Briel,doeh nietlang daarna werd hj op prehensum,disputationes septem (1644)''.Heetor van Gl1ts/rc wasachtervolgenssecretaris van de Rekenkamer van Friesland,lid
gebragtenmet4zjnermedgezellen onthoofd. van de Generaliteits-rekenkamer aldaar en
Taeo van GJI :, een achterkleinzoon van grietman van Tietjerksteradeel.Hj woondeop
Laas, werd geboren den 3den Julj 1619, Hillema-state te Bergum, was 1id der Staten
studeerde te Franeker in de regten,w oonde van Friesland, enz., en overleed den 19den
VIf.
39
de Frieschew adden door soldaten van Caspar
Ap??
.
J:.
: gevangen genomen, naar Groningen
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Atlgustus 1705.- Assulr'is'
pcl Glinstra,een

omvat Indische kruiden, welke eenigzins op

zoon van den voorgaande,werd geboren in Standelkruiden geljken.G.marantinaL.(C0le1673,zaq zich in 1697benoemdt0tgrietman brokia bulbifera Roœb.j groeit in Oost-lndië

van Tietlerksteradeel,Was 1id der Staten van aan de oevers der rivieren onder de struiken.
van Friesland, en overleed den 3den Maart De geelachtige, illde opene lucht groejende
48.- 00k andere leden van dat geslacht bollen, waarm ede zic'h dit gew as voortplant,
.17

waren grietmannen inTietjerksteradeel,Gaas- zjn eetbaar en zoetvan smaak.&.saltatqria
perlanden Haskerlandenmetdeaanzienljkste Rosc.,in Oost-lndiëtevinden,is eene fraaje
Friesrhegeslachten vermaagschapt.
plant. De stengel,onyeveer1/cNed.elhoog,
Ghssando staat in sommige muziekstuk- is bezetmetljnvormlge,langgespitstebladeken boven die gedeelten, waar regelmatig
klim mende ofdalende noten op de piano m et

ren, en de w ortelstandige bloem steng draagt
een opgerigten bloem tros.De bloemen worden

één vinger - en dusglî
jdende- uitgevoerd
moeten worden.- Glissieatoisdeaanwjzing,
dat een stuk zachten geleideljk metvermjding van alle scherpe accenten moet gespeeld
wordrn.
Ghsson (Francis),eenverdiensteljk Engelsch grneeskundiget geboren in 1597 te

door eironde,purpere schutblaadles ondersteund, en de insnjdingen der bloemkroon
zjn yurperrood oflicht-paarsch.De kroonlip
is wlgvormig,z-deelig en oranjekleurig,en
de meeldraden,aan 2 zjden van een priem-

vormigen vleugel voorzien, maken, als men
de plantaanraakt,eene huppelende beweging.

Rampisham inDorsetshlre,bekleeddegedurende

Globe noemt men in de aardrjks- en
tel'rekunde een kunstmatigen,draaibaren bol,
40 jaar hethoogleeraarsambtaan deyenees- swi
ens oppervlakte eene voorstelling geeft van
kundige schoolte Cambridge en werd ln 1634
1id van hetCollege of Physie,
ianste Londen, die van den aardbol en dan aardylobe heett
waarhj vervolgenst0tvoorzitteren in 1639 of het uitspansel voorstelt en dan den naam
t0t protbssor in de ontleedkunde benoemd draagtvan l
temelglobe.op beiden vindtmende
werd.Bj den aanvang van den burgeroorlog voornaam ste groote cirkels,welke tot plaats-

vertrok hj naar Colchester,doch na deovergave der stad aan de opstandelingen keerde
hj naar Londen tertlg en was er een der
eerste leden der vereeniging, Waaruit later
Xthe Royal Society'' is ontstaan. Hj gafin
1650 zhne verhandeling pDe rachitide seu
m orbo puerili''in hetlicht,en deze vöörhem
n0g nietbesc,
hreveneziektewerdnadien tjd
bulten Engeland metden naam van Envqelseh,e
zfeàfe bestempeld. Uitstekend is o0k zjne
nAnatomia hepatis (1654)'', en hj schreef

b
epaling enz.dienen,enhetisonnoodiyuiteen
te zetten,datzulke bollen een krachtlg hulpmiddelzjn,om ée ligging der landen,den
onderlingen afstand der sterren, de w are en

de schjnbare beweging der hemelligchamen,
de opvolging van da'g en nacht,de w isseling

derJaargetjden cnz.te leeren kennen. Ptolezzlcd'
l
:.
sbezatreedseeneaardglobe,zooalsbljkt
uit zjn pAlmagest'', - en het is zeker,
dat Arehimedes zich bediend heeft van gen

planetarium. De beide Oudste bekende globes
voorts:nrrractatus de natura substantiae ener- zjn van Arabischen oorsprong. De eene,

getica seu de vita naturae elusque tribus pri- afkomstig van het Jaar 1225 wordt in het
mis facultatibus (1672)'',en in 1677 - een muséum van den cardinaal Borgia teVelletri
Jaar na zjn dood verscheen nOg zjn boek: en de andere in de zaal voor w iskunde te
nDe ventriculo et intestinis''.Dit werk is het
eerste, waarin men vermoedens vindt over
den aard van den enkelvoudigen vezel, en
waarin de irritabiliteit van de sensibiliteit
onderseheiden w ordt.Glissonschreet'dezamentrekking van hethartenz.toeaan de werking
van een prikkei o? het irritabel beginselj
terwjl hj met Julstheid handelde OVer de
peristaltische en antiperistaltische bew eging

Dleesden bewaard. In de 16de eeuw hebben
Reyiomontanns,
Gemma Frsyï'
lf:,M ercator en anderen zich metjvertoegelegdopde
vervaardiging van globes.De beste van vroe-

van maag en ingewanden.W j bezitten eindeljk van hem : pDe lymphaeductis nuper
rejertis (Amsterdam, 1659)'',- en 7,Anatomlca yrolegomena etanatomia hepatis.
Gllt isgesmolten loodoxyde,bj bekoeling
t0t eene bladerige kristalljne massagestold.

latereene hemelglobevandergeljkenomvang.

geren tjdzjndeglobesvanBlae.teAmsterdam en van den Franciseanerm onnik CoronellL
teVenetië(i 1718).Laatstgenoemdevervaardigdein 1683voor Lodewl
jk XIV eeneaard-

globemeteenemiddelljnvan3% Ned.e1,- en
De meostberoemdeglobeisdievanGottorp,op
last van hertog Frederik ,tlt- Holstein in 1656
t0t 1664 door Adam OI:Jrïçf# en door den

we
rktuiqkundige AndreasWldcF
ztlitLimburg
vervaardlgd en in Gottorp geplaatst,maar in

Het wordt verkregen W hetatbcheiden van 1713 naarPetersburg overgebragt.Zj isvan
kokerblik en de stel
'ren zjn voorgestelddoor
klelne gaten.In Onzentjd geeftmendevoorketlraan kleinereaard-enhem elglobes,Qm dat
zj gemakkeljker kunnen behandeld worden.

zilver uit zilverhoudend lo0d en heeft eene
gele ofroodachtig gelekleur.Het wordtonder
de namen glit, Jpptf-,youd- en zilver-qlit en
onder den algem eenen naam van loodglit in
den handelgebragt.
Globba L. is de naam van een plantengeslacht uitde làmilie der Zingiberaceae.Het
ondersc,
heitlt zich door een 3-spletigen kelk,
eene bloem kroon m eteen dubbelen,3-deeligen
rand, zeer lange m eeldraden, een verdikten
stempel en eene 3-hokkige zaaddoos. Het

In de 18de eeuw had men te Niirnberg eene
beroem de fabriek van aard- en hem elglobes
van Imdtviy x4z/#rdl en H omann.Voortsonder-

seheidden zich de globes van Lalande (1775)
en die van u
sfessier te Parjs, en vooralde

hemelglobes van Rode,die in 1790 te Niirn-

berg en later ook te Berljn vervaardigd
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werden. Thans heeft het fabricéren van glo- Stuttgart den lsten Mei 1793,studeerde te
bes - ook van relièfglobes,waarop debergen Tiibingen in de godgeleerdheid,in dewjsbedoor verbevenheden zjn aangeduid - te geerte en in de natuurljke historie.Nadat
Leipzig, Berljn, Aveimar en W eenen een hj reedsalsgodsdienstleeraarw as werkzaam
hoogen trap van volkomenheid bereikt. om geweest,begafhj zich in 1817 naar Halle,
de moejeljkheid te vermjden, die het be- om zich te bekwamen in de kruidkunde,en
plaklken van een b0l Oplevert,heet!tmen in vervolgensnaarBerljllom zich t0eteleggen
plaats van dezen 0ok w e1een kegelgenomen. op de delfstofkunde. Vervolgens werd htl
Reeds werden in 1692 door Zimmermann en l'ceraar aan hetgymnasium en privaat-docent
in 1777 door Fnnk te Leipzig stexrenkegels te Breslau,in 1824 buitengewoon en in 1832
geleverd,maar zj zjn niet in zwanggeko- gewoon hoogleeraar in de delfstofkunde en
m en.Zie 00k onder Georama.
diredeurvan hetmineralogischkabinetaldaar.

Globularia L.of koyelkruid is de naam

Hj overleed den 18den Julj 1858.Behalve
vele kleine opstellen,schreefhj onderanderen:nHandbuchderMineralogie(1829-1831;
gemeenschappeljk,dakpanvormig Omwindsel, 2 dlnl'' - rGrundrisz der Mineralogie mit
van een plantengeslacht uit de familie der
Globularieae. Het onderscheidt zich door een

een stoppeligen vruchtbodem ,een s-spletigenj Einschlusz der Geologie undPetrefaktenkunde

bljvenden kelk en eeneonregelmatige,s-sple- (1839):', rGenerum etspeciertlm mineralium
tige bloemkroon. llet omvat Overbljvende secundum ordinesnaturalesdigestorum synopkruiden en halfheesters,die in de gematigde sis(1847)'',- enpNeueBeitr:gezurKenntnisz
gewesten van Europa en Azië groejen en der nordischen Geschiebt?und ihres Vorkomfraaje,lichtblaauwe- ,bolvormige,eindelinr- m ens in der oderebelleum Breslau (1857).''
G lockner ofG'
roszyloeknerisde naam van
schebloemlloofdjesdragen.Een geneeskrachtlg

gOWaS 0n tevens eene sierplant is G.Alys- e0n gebergte hetwelk zich verheft op de
aJ-y(
)j. Carinthië en Opper-oosy'
?.IzzàL.,die in hetzuiden van Europa op de grenzen Van :1.
rotsen groeit. De bladeren , Op die derm yrt tenrjk in eene keten der Norische Alpen,
geljkende,worden onderdennaam vanI'
olia de Tauern genoemd. Het heeft volgens de
al.
lxyq
s,
sz,evenalsdesennebladeren,t0tpuryeer- Opm eting van degebroeders Sohlaglytttveiteene
middelgebrtlikt. G.cordi
jblia L.groeltin hoogte van 4000 Ned. el. Latore m etingeny
Zwitserland en oostenl
'jk, op de Alpen en door Norbert W tzff6r en door Keil volbragt,
de Pyreneeën en draagt hemelsblaauwe en hebben dat cjfer e0n weinig verminderd,
paarsehe bloemen.
G. gtltdicanlis L. ver- zoodatde Ortlesen de Monte-zebru zjn t0p
heft zich op de kalkrotsen der Europêsche een weinig inhoogteOvertreffen.Hetontbrtlekt
Alpen en heeftdezelfdegeneeskrachtigeeigen- exnietaangletschers,steilerotswanden w aterschappen als G. Alyssum.- G.vulyagh L. vallet
z?enz.Ztint0p isheteerstbestegen in
ofyemeentJ7qf/yl/lrz
llt/ wordtook in OnsVader- 1800 en later bt
j herhaling.Ditgeschiedde
land,in de duinstreek gevonden, en draagt van dezjdevan hetdorp Heiligenblut,
lichtblaauwe Of witte bloemen. De bladeren
Gloeijen is een lidztgevend verschjnselj
dezer plant hebben een bitteren smaak en hetwelk men,a1s een gevolg derwarmte,bj
eene ptlrgêrende w erking.
sterk verhitte ligcham en opm orkt.D e tenlpeG lobuline is eene eiwitstof, die met ge- ratuur, bi
j w elke het gloei
jeu 0en aal
àvallg
w oon eiwit veel overeenkom st heeftfm zich neemt, is niet naauwkeuxig bepaald, maar
ten badrage van 360,) indekrist
allenvanhet schjntomstreeks500-550*C.tebedragbnen

o0g bevindt. Ztj wordt bj 73OC.eene melkachtige vloeistof, en stol
t bj 93OC.t0t eene
harde massa. Zj slaat neêr uit eene watit
rachtige oplossing dool'koolzuur, maar deze
neêrslag lost'dadeljk weêr op,wanncer men
er zuurstot'doorleidt. Voegt men bj eene
globtlline-oplossing een droppelverdt
lnd azjnzuur, dan verltrjgt zj een opalisêrend voo1
*komen erl stolt reeds btj 50ôC. Bj het
stremm en vau zuivere globuline wordt de
w ateradltige vloeistofzuur,en w anneer men

voor alle vaste ligehamen dezelfde te ztin.De
kletlr van hetlicht,welke wj bj glocjende
lijchamen opmerken,isnaal
-het,bcdrag dt
àr
hlttc zeer versqhillend. B:gint de gloejingy
dau is die klem'roûdachtig bruin en wordt,

bj vermeerderingderwarmte,langzamel.
hand

ltersrood, lichtrof)d, geelroûd, witachtig geel
0T1 svit. De twee V001*
l3ZRmSt0 t1W3P01
X ZjR
eehttlr die van roodgloeihitte en witgloeihitte.
Aallde oxydekorst,die aan deOppervlakte

van gloetjeade metalell ontstaat, geett men
bj de oplossing van globuline een weinig den naam van gloelspaan. Die van jzer is
melksuiker voegt, dan stremt zj doox 1eb, bekend Onder den naam van hamerslag.evenalskaasstof.Onder bepaaldevoorwaarden Gloei-ovenszjninrigtingen,waarinmen metakan m en globuline, evenals case'
fne, in eon 1en aan hetgloejen kan brengen.Zj moeten
gekristalliseerden toestand bekom en.D egecon- zôô gebouwd worden,datde damplkringslucht
centreerde globuline-ûplossing in de kristal- zoominmogeltiktoegangheei
'
tt0tdegloejellde
lens dient bljkbaar t0t eene lichtbrel
tende metalen,daar deze alzders Oxydéren.- Over
vloeistof, en de rangstthikking der lagen van yloeè
jendekogelszieKoyels.
de lens, zoodat de binnenste eone meer geGlogau, Ook Groszyloyau genaamd, om
contreerde oplossilzg bevattendandebuitenste, al
le vemvan-inj tevermjden metOberglogau
dient ongetwjfeld t0t h0tverhoeden van de in Opptlr-silezl;,is eene stad e1 vesting van
kleurschitting.
den tweeden rang in Neder-silezië,alsmede
Glocker (ErnstFriedrich),een verdien- de hoofdplaats van een arrondissement in het
steljk Duitsch delfstofkundige, gebgren te district Liegnitz.ZP.* ligtop den linkeroever
39*
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der Oder,is de zetel van een H0fvan appèl, ven.Het lied en de melodie zjn zeer oud,
en telt, buiten de 4000 man van hetgarni- doch de toonzetter is onbekend.Deze lofzang

zoen,ruim 18000inwoners.Erzjn Q Prote- wordt ook de rgroote doxologie (verheerljstantsche en 3 R. Katholieke kerken, een kingsliedl''genqemd,om hem te onderscheiden

nieuw stadhuis, een fraai kasteel, een R. van het gezang:rGloria patri,filio etspiritui
Kathûliek en een Protestantsch gymnasium , sancto'',datvolgens den ouden ritus aan het
en onderscheidene fabri@ken.Dehandel,vooral slot der psalraen en beurtgezangen Nverd aanin w01,en de scheepvaart op de oderzjn geheven.
Glorie, aureooltstralenkrams ofnimA s is
er zeer levendig, en zj is doorspoorwegen
de naara van den lichtkring, die door de
metNeder-en Opper-silezië verbonden.
Voorheen was Glogau dehoofdstad van het middeleeuwsche en latere schilders om het
vorstendom van dien naam,hetwelk bj toe- hoofd ofom hetgeheele lichaam van gewjde
rsonen werd geplaatst.VooralwerdenChrisdeeling in 1252 het eigendom werd van pe
Koenraad 11,een zoon van H endrikdel7w zzd:, tus en de Heilige Maagd,- voorts de Aposelen en martelaren met eene glorie voorzien.
hertog van Neder-silezië. Het strekte zich tZul
k eene glorie wasverschillend van kleur
toen o0k uitOverSagan enKrossen.Koenrqad
lokte vele Duitsche kolonisten derwaarts en en 00k verschillend van vorm.Die der Heibegiftigde de stad met Duitsche regten.Ztjn lige Maagd was veelaleen krans van sterren,
zotm , hertog Iendrik IIItverkreeg ook een en die der engelen een krans van kleine
groot gedeelte van het vorstendom Breslau, stralen,omsloten dooreen tweeden kransvan
erbladige bloemen en paarlen. De glorie
maar het geheele gebied werd na zjn dood vi
(1309) Onder zjne 4 zonen verdceld. Toen k0n een licht-Ofstralenkrans,maar 00k een

dit geslacht in deze ljn in 1476 uitstierft dunne kring zjn;hare gedaante k0n voorts

werd in 1481 lzertog Joltann rt
zzl Sayan met rond of vierkant wezen of 00k den vorm
een groot gedeelte des lands beleend.Intns- hebben van eene boven hethoofd zwevende
schen verloor zjn zoon Jbhann 11in 1489 schjf.In sommige miniaturen der 9deeeuw
dithertogdom ,en weldra stierven dehertogen draagtzelfs Satan eene glorie,- welligtals
na'n Gloyau geheel en al uit, zoodat hetin een zinnebeeld van magt.
Omgeeft zulk eene glorie het geheele
1506 ophield een zelfstandig hertogdom te

igchaam, dan draagt zj den naam van
wezen.- In den Dertiglarigen Oorlog ver- l
vulde de stad Glogau eene belangrjke r0l. aureool. Deze is als het ware een mantel
van
lieht, die den persoon omhult. Alleen
In 1741 werd zj doorFrederik 11 stormen-

derhand ingenomen en n0g meer versterkt. G0d de Vader,Christus en de Ileilige Maagd
Na den slag vanJena(1806)werdGlogaudoor werden er mede bekleed. De aureool kon
'in vakken
de sviirtembergsehe troepen onder Vandamtme langwerpig(0vaal),cirkelvormig of
erdeeld wezen, en dikwjls 00k wordtde
en Seckendorf ingesloten en doorden Pruissi- v
sc,
hen kommandant von J?el//cg'tfna geringen auxeooldoorsneden van eenregenboog,waarop
tegenweer overgegeven.DeFranschen hielden Christus ofde Heilige Xaagd gezeten is.
Gloriosa L.is de naam van een plantenhaar bezet tot aan den 14den April 1814,
slacht uit de fam ilie der Liliaceae. Het
toen zj w ederin dehanden derPruissen viel. ge
scheidt zich door een bloemdek, dat
Het arrondissement Glogau tel
tOP 171/4 onder
uit 6 achterw aarts geslagene,golfvormig ge(a geogr.mjlongeveer80000 zielen.
Glommen-elfofStor-ev (De),de groot- krom de bloembladeren bestaat, door een
ste rivier van Noorwegen,ontspringtin het geknikten, sehuingebogen stamper en neêrAursun-meer bj Röraas in het ambt Zuid- hangende meeldraden.Hetomvatlelievormige)
Drontheim ter hoogtevan 700Ned.el,stroomt overbljvende sierplanten, die in Oost-lndib'

in eene zuid-zuidoosteljke rigting door het en aandeSenegalgroejen.Demeest-bekende
wperba L. (Methonica superba
landschap Oesterdalen en wendt zich bj de soort is: G. .
veyting Kongsvinger met een scherpen hoek Red.
), eene prachtige sierplant uitMalabarj
nM r het westen.Kortdaarna zuidwestwaarts m et een 2 of 3 Ned.elhoogen stengel,die
en zuidwaartszich wendend,doorstroomtzj lancetvormige,onbehaarde, aan den t0p met
het oieren-meer, dat 5% mj1lang en ten ranken voorziene bladeren en eerst groene,

oosten van Christiania gelegellis,vormtbj dan geleeneindeljk scharlakenroodebloemen
Friedrichstadt,nadatzj reeds20watervallen draagt,relke op vlammen geljken.
Glon osa superba L. is de naam van
afgedaald is, den grooten Sarpenfûs-waterval, en stort zich daarna uitin het Skagem een ongemeen sierljk gewas uit de familie
rak.Zj heefteenelengte van 70 t0t80 mjl. der Liliaeeën. Het onderscheidt zich door
Tot hare belangrjkste zj-rivieren bellooren genagelde,lancetvormigeboemdekblaadjesmet

op den linkeroever de Rena en de Flisen, golvende randen, 6 lange helmdraden met
en op den regteroever de Folda en de breed-ljnvormige,aan hetmiddenaangehechte
Vormen.Bj sterken dooi en aanhoudenden helmknoppen, een driehoekig vruchtbeginsel
regen kan de Glommen-elf,buiten hareoevers meteen teruggebogen stjlvan de lengtevan
het bloemdek en een driespletigen stempel.
tredendr,groote verwoestingen aanrigten.
Glom a heetin de R.Katholieke Kerk de Hetzaaddoosleislederachtig,schotverdeelendlofzang,w elkebegintmetde woordenrGloria driehokkig en bevat rûode,besachtige zaden.
in excelcis Deo (Eere zj Go(
l in de hoogste De bloemen zjn fraai rood en geel,en de
hemelen, Lucas 11:14)''.HtJ wordt'btjkans bladeren eindigen ill klaauwieren,zoodatde
ieder keer bj hetbedienen dermisaangehe- ranken klimmend zjn. Men zegt,dat de

GLORIOSA SUPERBA- GLOVER.
wortel eene bedwelmende en de honig eene
brakingwekkende werking heeft. Het is de
M etltonica .vzlydrlc van Lamarek en wordt op
Java in de lagere gewesten en kuststreken,
alsmede in geheel Vôör- en Achter-lndiè'
gevonden. De Javanen noemen hetsoensamg.
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naar hetweleerveelgrootereForestofDean,
ligt ten westen van de Severn en levert,

behalve hout, 00k steenkolen en jzer. De
belangrtjksterivieren ztjn erde Severn ende
benedenlt
lop van de Avon.De dalen zjn er
ongemeen grazig en vruts
htbaar en verschaFen

Glossa noemt men de verklaring van een er voedselaan vele runderen,van wier melk
Onbekend en duister, inzonderheid van een
verouderd woord.W ie zulke woorden uitlegt
is een ylossator, en eene verzameling van
zulke verklaringen draagtden naam van glos-

men de beroemde Gloucester-kaas bereidt.
Voorts is er veelooft;iedere hoeve heefter
een boomjaard,en m en maakter veelZPPPIen perew pn.Daarenboven zjn ervele f
abrie-

sceïfzzl.- Eeneanderebeteekenisheeftylossa ken enbelangrjkesteenkolenmjnen.TeStroud

q

in de regtsgeleerde wetensehap. Toen ln de
llde eeuw degeschriflen van Jistiniamltseene
nieuwe bron van regtskennis openden en er
gelegenheid ontstond om de volkeren van
Europa met een goed w etboek te begiftigenj

wordt veel laken geweven,- te Bristol bewerkt m en tin en koper,en heeftmen groote

glasblazerjen,- teGloucesterwordennaalden
gemaakt,- Cheltenham loktdeaanzienljken
doorgeneeskrachtigebronnen, Tewkesbury
bejverden zich de mannen der wetenschap, metzjne merkwaardige klogsterruïnen bezit
om verklaringen ofglossaeoj dieboeken te eene njvere bevolking,- en Cirencesteris

schrjven,welke in dea'
fschrlften yedeelteljk beroemd wegens Romeinsche oudbeden.Het
tusschen de regels (glossae interllneares) en Feheele graafschap teltongeveer 1/cmillioen
gedeelteljk op den l'and (glossaemarginales) 1nW 0n0rS.
werden geplaatst.De eerste,diedezen arbeid
DeltoofhtadGloucesterisdezetelvan een
o? zulk eene wjze volbragt,was Irnerius, bisschop en ligt 22 geogr.mjlvan Londen
dlein1140overleed,en zjneoudsteenmeest- aan den spoorweg tegen de iaauwe helling

beroem de navolgers waren de 4 doctoren WfxJ- van een heuvel op den linkeroever van de
yar%œ, A tVJI'
If.
: Gosia, H'
ayo en Jaeoblts de Severn, welke hier het grot
lte Alney-eiland
TPrJJ Rarennate. HcczlrWff,s verzamelde de vormt. T0t de merltwaardigste gebonwen beglossae van zjne voorgangers,en zjn werk hooren er de hoofdkfll'k2in 1047 gesticht ()n
Glossa magistralis seu ordinata - kwam in de 13de eeuw vrlltollld, ellne der fraaiste
algemeen in gebruik.M en heeftze later toe- kerken van Ellgelanfl? met een beschilderd
gevoegd aan dem et glossaevoorzieneuitgaven raam , dat 25 Ned. el hoog is, en m et de
vanhetCorpusjuris.Deglossatorenverkregen praalgraven van 2 zonen van W é,llem de I-ereen groot gezagt zoodat die gedeclten van o'lfvttrzz' van E dlmrd ILL,van bisschop Rrarhet Rom einsche regt, welke nlet methunne Jcfrfozâ,van Jenno.?van I'lqsman enz.? de
ophelderingen voorzien w axen, OOk niet als Shirc-hall voor de zittingen van hd geregtsgeldend werden erkend volgens den regel: hflf,de gevangenis,desohollw burg,hetcasino

DQuicquid non agnoscit glossa,nee,a,
gnoscit en het hospitaal.Altln heeft er 3 Tuatjnsfrlle
curia''.Na Aeeursi'
t
ks maaktede wjsbegeerte scholen,een Prankzilznigengesticht,eenwerkvan Aristôteles zich meester van derertsge- hllis,eeneopenljke badinrigtilàg,en ongeveer
leerde w etenschap)die nu zelveeenephlloso- 18000 inwoners.De handelwordt er,bellalvp

ph
ische rirting ontviny, totdat in de 16de (1oor den spoorweg,door hetBerkelcy-lta,llaal
eeuw dephllologisch-antlqllarischebehandeling niet w einig bevorderd. 1)e haven is er m et
weder de overhand kreeg. Even a1s het kaden en m et een dok voorzien,en tusschell
Rom einscheregtw erdentloltanderewetboeken de 3- en 400 koopvaardjschepen '
l
àollotlrtpp er
)leder middeleeuwen,het Pauseljk regt(Decre- te huis. Gloucester is hetRomeinstrfte f.
tum en Decretales),hetleenregt,eninDuitsch- vum ,later Castra Claudia.E dlta,vd I deeiler
land de rsachsenspiegel''van glossaevoorzien in 1272 het Parlementbtjeenkonllz
n,hetwplk
en hierdoor m eer bekend gem aakt.
er de Gloucester-besluiten uitvaardigdt).JlkonGloucester of Glooester, een graafschap dri/r 1I1 w erd er gekrognd, ftn Riclta'rd II1
van W est-Engeland, hetw elk den titel van aanvaardde den titelvanhertogvanGlûucester.
hertogdom draagt,omvatm et W orcester het D eze titel of die van graaf van Glot
lcester
breede, vruchtbare benedendal der Severn, is door vele aanzienljke personen gevoerd.
heeft eene oppervlakte van ruim 59 I
D geogr.
Glover (Richard), een Engelsch dichter,

mjl, van welke 55 door botlw-, wei- en geboren te Londen in 1712, wist met zjne

hooilanden worden ingenomen,en is door de handelszaken de studie der letterkunde
natuur verdeeld in een berg-,dal-en woud- inzonderheid der Grieksche te verbinden,

gewest.Heteerste ofCotwold-distrid draayt en schreefreeds Op lG-jarigen leeftjd een

de heuvels van dezen naam ,strekt zich ult lofdichtop Newton en in 1737 hetheldenfiicht
van Chipping-camden t0t aan Bath,en bezit DLeonidas' in 9 zangen,hetwelk metbjval
een koelklimaat,een ligten,maarvruchtbaren ontvangen werd,tewjl hj daarvan in 1770
grond en goede weiden voor talrjke kudden eene nieuwe,Olngew erkte en mot 3 zangen
schapen.Het hoogste puntverheftzich in den vermeerderde uitgavc bezorgdc.llj Ovcrlced
Cleeve-Hill ten noordoosten van Cheltenham den 25sten Mei 1785,een ander holdendit'ht,
ter hoogte van ongeveer 350 Ned. el. Ilet TheAthoniad''in 30zallgell,nalatende(1788,
dalgewestOmvathetlage land langsdeSevern 3 dln).Daarenboven dichttehtj:rlunltdon (
)x

van de noordeljke grenzen t0t aan Bristol. the progres Ofcommerce (1739)'', deballade
Het boschgewest eindeljk, alzoo genoemd 5)Admiral Hosiex's ghost (1740)'', en dec2

614

GLOVER- GLUCK.

treurspelen nBoadice,
a (1758)'' en nMedea groote W val!dien ze vondenjbezorgde hem
(1761)''.00k verscheen eenuittrekseluitzjn de uitnoodiglng, om er eene te schrjven
dagboek onder den titel:gMemoirs of a celç- voor dien te Londen. Reeds in laatstgemeld
bra
Gl
tedlijeryryandpoliticalcharacter(1814)M. jaar reisde hj derwaarts,en in hetvolgende
oxlnla L.A'
d'ridisdenaam vaneenplantengeslacht uit de familie der Gesnexiaceën.
Het onderscheidt zich door de Onder aan het
vruchtbeginsel vastgehechte kelkbuis, een
s-spletigen .kelkzoom,eene trechter-ofklok-

s
chreefhjerzjneojeranluacadutade'Giganti''1
die evenwelnietbgzondervoldeed.Meerroem

vormige,bjkanskeelvormige,s-slippige,van
achter aan t
le basis met eenige uitwassen
voorziene ot'bjna gespoordebloemkroonbuis,
5 meeldradenj een bjna trechtervormigen
stamper, en eene eenhokkige zaaddoos met
eene menigtekleinezaden.Hetomvatyrach-

hj geplaatst bj de Keurvorsteljke kapèlte
Dresden, doch hj verliet weldra deze stad,
daardedood zjnsvaderendedaaraanverbondene aanvaardingder ouderljkenalatenschap
hem huiswaarts riepen.In 1748 vertrok hj
naar W eenen,waarhj zich vestigde en van
waarhj zich slechtsnu en dan terzakevan
de opvoering zjner Opera'
s verwjderde.De
eerstejwelkehjteW eenententooneelebragt,
waspsemiramidereconosduta(1748).Daarop

oogsttehj metzjne operarArtamene'',diehj

reeds in Italië gecomponeerd,doch later 0mgewerkt had.Tegen heteinde van 1746werd

tige, meerendeels Braziliaansche sierplanten
metgroote bloemen opwortel-ofokselstandige
bloemstelenenmettegenovergestelde,gebteelde
en ingesnedene bladeren.G.eaulescens .fzJx#!.
heeft een regtstandigen,3 Ned.palm hoogen volgden te Rome en Napels:nrelemacco''en
stengel,tegenovergestelde,gewelfde,aanbeide
La qlemenza di Tito (1750 en 1751),zjden metiuweelzachteharen bedekteblade- voorts te W eenen onderscheidene gelegenren en prachtige?donkerblaauwe,van binnen heids-opera's, en te Rome in 1755: rI1 tridonker purperroode bloemen.Van deze plant ontb de Camillo'' en Antigono'' waarna de
heeftm0n fraajeverscheidenheden.Deschoon- Paus hem versierde metde orde van deG0t1ste soort is G.speciosa .& r.,vooraldevarie- den Spoor. Tot in 1762 leverde hj voor
teit laetea A pr
'f. met een zeerkorten ofont- W eenen en Ralië n0g verschillende opera's,
brekenden stengel! en melkw itte ofblaauw- van welkedelaatste- r'
IltrionfodeClelia''achtigwitte,vnn blnnen donker-paarschebloe- teBolog'
nawerd opgevoerd.Inmiddelswashj
m en. D em eeste soorten kunnen zeergoed in t0thetbesefgekomen,dathj n0g veelvoorde kamer worden gekweekt.
txeffeli
jker muziek z0u kunnen scheppen,zoo

Glucinezuur ontstaat,wanneerdruiven- hj,afwjkende van den gebruikeljken vorm

suiker m etalkalischeaarden ofrietsuikermet der Italiaansche libretti,naasthetlyriseh elezwakke zurenmaanden lang bj eengewonen mentmeer rekening hield methetdramatisch

warmtegraad bljftstaan oftothetkookyunt element.Hj deelde dit denkbeeld medeaan

verhit wordt.Het barytzout van het gluclne- een zjner vrienden! den begaafden dichter
zutlr, op eene van die wjzen verkregen, Ranilg'o #i Calzabip j die er zich volkomen
slaatneêr,wanneermen erbasischazjnzuur medevereenigde en dientengevolge'den Operalood bjvoegt, en het glucinezuur lood tekst Orfeoed Euridice''dichtte.Glnckschreef
kan m en met zwavelwaterstot' ontleden. daarbj de muziek,en genoemde opera werd
W anneer men het fltraatverdampt,verkrjgt in 1762 het eerst te MTeenen Opgevoerd.Toen
men eene kleur-en vormlooze massa,welke volgden in 1769: rAlceste'',- en in 1772:

op looizuurgeljkt,gemakkeljk in wateren DParide e Elena'', desgeljks door Calzabini
opneemt, en bj 1000 C. ontleed wordt. nieuwen stjlmethareeenvoudigearla's,zorgalkohol oplostjgeene vochtigheid uitdeltlcht van een tekstvoorzien.Deze 3 oyera'
svan
De w aterachtige oplossing van glucinezuur, vtlldig gedeclam eerde recitatieven en grondige

lang aan den invloed derluchtblootyesteld, karaltterteekening vonden aanvankeljk geens-

wordtgekleurd en verandertinapoylumnez- r,
dat bruin, eenigzins zuur en in wateroplosbaar is. Dit laatste zweemt sterk naar bronzutzr en wordt(1oorzwavelzuurin huminezuur

zins den b'
P-val, dien dichter en com ponist
verwacht hadden zoodat Gluck het niet
waagde,zich uitslt
litend in de nieuw e rigting
te bewegen,maar de oude bleefhuldigen in
omgezet. De zotlten van glucinezuur zjn /1Ezio'') ',La Corona'' en )Aristeo''.W elligt
oplosbaar in water.
hadbj zjnehervorminqsplannen latenvaren,
Gluck (ChristophW ilibald) een beyoetad z00 htjnietvan .
Baill%(1 Rollet,verbonden
Duitsch componist, geboren den zden Julj aan hetFransehegezantschayteW eenen,den

1714teW eidenwangbjNeumarktindeBovenPfalz,vertrok reedsalsB-jarig kind metzjn
vadernaarBohemen,waarhjopverschillende
plaatsen - hetlaatsttePraag - onderwjs
ontving in de muziek.ln 1736 ging hj van
Praag naar W eenen,waar prins M elzi zjn

wenk ontvangen had,om zlch naarParjste
begeven)waardenieuwestjlongetwjfeldz0u
gewaardeerdworden.Hj kwam metd'
a.
zbllef

overeen,om pfphigénieen Aulide''vanRacine
in een operatekst te herscheppen, en nadat
laatstgenoemde voorloopige onderhandelingen
zingen en violoncelspelen hoorde en hem aan had aangeknoopt m et het bestuur van de
de leiding toevertrouwde van den btlroemden

Groote Opera te Parjs, begaf Gluek zieh in
Gioranni.
ft
zffïq
sfl Sammartini.Hier scheefhj den nazomer van 1773 derwaarts, waar hj
in 1741 zjne eerste Opera rArtaserse'',die hj eindeljk den 14den Februarj 1774, na het
weldra zag opvoeren.Daarop volgden totaan overwinnen van vele moejelgl
thedelt, zjne

1745 nog 7 andere, voor vcrschillende ltali- 1
1Tphigénie'' ten tooneele bragt. Y()lltl deze
aansche schûuwburgen vervaardigd) en de aan de eene zjde bjvalyzj werd van twee

GLUCK- GLUMER.

zjden afgekeurd,namel/k doorde schoolvan dOm Holstein,ligt in eeu m oerassig oord aan
Imlli en R- e- en door de aanhangers der
Italiaansche muziek. De rigting van Glnek
werd echter in de dagbladen door den abbê
Arnamd verdedigd, en de groote componist

den mond van de Rhin en aan de Elbe en
telt rtlim 5000 inwoners. De haven kan er

200 schepen bevatten.Er zjn zeer goede
inrigtingen van onderwjs,en handelen visvervaardigde nu met spoed zjnegorphéeet scherj vormen erbelangrjkebronnenvanbeEurydice'',welke in Augustus 1774 uitbandig staan. De stad werd in 1620 (l00r Cltristoan
werd toegeluicht. Daarop voigden L'arbl'
e IT'
r,koniny van Denemarken:in de zoogeenchantée (1775),'en nLa Cythèreassiêgée''1 naamde W lldernis gesticht,versterkt en met
welke echter minder in den smaak vielen, bjzondere voorregten begiftigd,- voortsin
en eindeljk leverde hj in 1776 eenenieuwe 1623 t0t stapelplaats der Ilslandsche koopbewerking van rAlceste'' waarvoord'
lb.
/plldf waren verheven.I1z1630 ontvingen de PortuNveder den tekstvervaardigde.llaarna keerde gésche Israëlieten en in 1631 de Dûopsgezinhj naarsveenenterug,0nWaSerjuistbezig, den verlof,zich aldaar te vestigen en handel

om de opera's van Qttinalllt rltoland'' en
rArmide'' op muziek te brengen) toen hj
vernam)datzjnetegenstandersaan deItaliaanschgezinde zjde den beroemden Picoinni
n
al
ajrks
Pame
rt
js
ont
hadden,1waar deze desge
tde
obpoed
re
anmRol
and )waarvoorM armonteldentekstgeschreven had,alszjnmededingerz0uOptreden.llierdoorgekrenkt,plaatste
hj in de nAnnêelittêraire''van1776eenbrief
aan zjnvrienddu .
2?4,
3!:/)waarinhjziehbitter
beklaagde over zgne vjanden en zichtevens
op hoogmoedigen toon over Piecinni uitliet.
Dat was het teeken t0t een hevigen strtjd.
Er ontstonden 2 partjen,die derGluckisten

te drjven.In den Del
-tiglarigenOprlogwerd
zj gedurende15wckenvrt
lehteloosbelegerd,
en Napoleon I koesterde het voornem en,om
er eene Oorlogshaven aan te leggen.

Glucose ofdrl
irensniker,zie Sulker.

G lucosiden ztjn stntl'
en?diein hetplan.
ten-O1
-dierourjk voorhanden t
)f weikunstmatig voortgebragt zt
jn eu bj' eeno bahandelirlg lnet zurent ttlkailftll ()c fermenten,
ouder opnoming van water, in suiker en
andere stolen ontleed wol*diln. Deze suiker

schi
jntlueestaldruiveouiker(glucose)te w'
ezeu.D e andere zelfstandigheden zi
-u zcer ver.J
sehilltlnd,som til-dszwakkc-ztlren,en 0()k wt-)l
indiffbrente stotlbn. Zelfstantligheden, die op

met S'
lfcz
rd i
)n den abbé Arnanld,- en die
derPiccinnisten metMarmonleltLaltarpe,Gin- glueosiden geii
jken,kan mellbereiden (
it
lor
/ZI:ZIJ enz. aan het hoûfd. Het regende dag- vl?lzul-en met gewolle suiker te verbinden,
.t
bladartikelent schotschxiften en puntdiohten, Deeigenljke glucositlen zi
jnlnttitlbrtsnt,krisen de oorlog duurdelanger dan een Jaar.Hj taltisoei'baar,kleur-en retlkelflos)versehillttud
ontbrandde op n'
weuw ,zoovaak Gl'
aciot'Tsc- van smaak,meerendt?elsin wattu-i)n alktlllol
einni iets leverden. In Scptemö'er 1777 werd Oplosbaar, en nietvlrlgtig.Tnt de glueositlcn
de rArmide'' van eerstgenoemde ten tooneele btlhooren looizuur, myronzuur, amygdalille)
gebragtzonderveelOpgang temaken)terwjl salittine,populine(m 0en aantalanderestoll-en.
Pocinnii111778 doorzjnrRoland''eeneschit- Omtrent de belallg'ri
te zi
ti
.'ks
-l
-t
zbi
jzbnderhetlûn
terende zegepraalverwierf.Daarentegen bragt op de gtlpastû plaats '
((,vinden.

in Mei17;9rlyhigênieen Tauride''vanGluek

Gits
wlllear.ondërdezennaaulvermelt
ienwi
j:
Adol '
?
lt
?zlGtikmev,een Prt
lisslsllllllktenantwinning was beslissend. Noch de mindere generaalelldtttelgvaueei
zBrtlasvi
jksthg'
el' werd gebort)n ve Lengftlld f'tt,kt
waarde van zjn rEcho etNarcisse''
,nochde slacht. lli
geheel Parjs ln verrukkingten deze over-

opvoering van de rlphigênie en Tauride''van 5den Jtlnp
'- 1814, bezocllt de scholezlte IlalPiceinnik0n hem de krtaon desroems ontruk- berstadt en te M agdtlburg? i.rad ia 18:,$1 tn
)m w eldra c,p,zc/ûdathg
''i.rt'
!8tJG
ken, welke hj in Frankrjkshûofdstad ver- diensten klt'

worven had. Hj overleed te MTeenen den a'ls generaalmal-oer ttlgt4y1Oflsteizrjk te vcltie
15den N ovem ber 1787. Reeds in 1755 w aB trok. Hi
j uam deel aazlttibl
-ti
'
lflrlog.,beztrfte
hem de titel toegekentl van K . K. kapel- voorts M ainz, en werd daarlla kbm mautlant
meester,en in 1774 die van hotbomponist.
van Trier.Terstond bp'-den aanvang van den

Glûck (Christian Friedrich von),een ver- Dl
zitsch-Franschen oorlog stret
ad hj t
ltl
n fi
f
ieâ
diensteljk Duitsch regtsgeleerde, geboren te Augustus bi
J Forbach etz veroverde t
leklA
,
't)lHalle den lsten Julj 1755: studeerde altlaar genden morgel
'
l die plaats. Vf
nt
nrts >oi
lht hj
in de regten en begon er ln 1777 vogrlezin- bi
j herhaling ondt?r de wallen van Meiz en

gen tehouden.In 1784werd hj hoogleeraar werd aanvoerderde<Badenschelegerafdettllug.
ln de regten teErlanyen,waarmen hem in Hiermede trok hij derwaarts en levertle den
1790 t0t hott
raad en ln 1809 t0t senior der

18denD ecembereen voorspoedigen,maari)l()e-

regtsgeleerdefaeulteitbenoemde.Hj ûverleed tligelz slag bp
-- Nuits? die hem eene wond in
den zosten Januarj 1831. Hj sclzreef: mAu8- den bovenarm bezorgde. Met httt korps 'ran
fiihrliche Erlëuterung der Pandekten ((
111- '
ppl Iverde'
v volbragt hi
j tle gel
brctlcrdt
aItlar34, 1796- 1830,vervolgd door M iihlenbrnelt schell naar Vasoul i
ln Luri
? t9
11 streetl tlcn
dl 35- 43, 183t- 1813,en daarna door I'ein 9den Jautlari
j 1871 bi
j sTillt
pl*
sf
?xel.T0(?l1tlen

dl44 en 45,1851- 1853)97,

(
)(
)l1e nllerme- 15den Jantlari
j dt
) g'
ewigtize stri
jd vau hot

neutisch-system atische Erörterung der Lehre

voll der Illtestaterbfolge (1803 (,1
4 1822)5'
en pllandbtleh desIletlcsten römiscllen Privatrechts(1812)':.
Glûckstadt,de hoofdstad van hethertog-

korps val'
1'
tlolt lz
lJ/z.t-l6'l' 001) )1,1.1,1)V2,lt;.
-)- l'
lrtlïl)
vllaral il1(1tàl'
1Ollttrttlk van Alontbêiiard?'y'$-tl1.-tl

Glûmer uit l-léricourtderwaartsgezondell,om
hetbevelOver deze bedreigde positie 01)gic,h

te nemelz.H1
1-volvoerde dezen lastop eene
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rxmrjke wjze, vormde, bj de vervolging
van B-rbakl,metzjnedivisieeen muurten
weBten van Belfort en had bj het sluiten
van den wayenstilstand zjn hoofdkwartierte
Dôle gevestlgd.Na den Vrede zag hj zich
meteerbewjzenoverladen en t0tkommandant
van Freiburg in de Breisgau benpemd.
Aaoe mx Gl- er,eene Duitsche schrjfster. Zj werd geboren te Blankenburg den

kaloemattaboeta (Excoecaria Agallocha Z.).
Zelfs bj deaanrakingdoen debladerenzi
k
velling ontstaan, en de rook van het brandend
hout veroorzaaktooqontst
eking en prikkeling
van de klieren en slpmvliezen.Hetsap werkt

bjtend 0ydehuid,weshalvehetbjdebesnjdenisgebrulktwordtinplaatsvaneenmes,terwjl

m en dat gedeelte derhuid,waax m en geene
verwonding verlangt,bewaren kan door het

Q8sten October 1825 en is eene dochtqr van met klapperolie te bestrjken.Voorts is dit
W eddo'
t
)x Glûmer,die wegenszjne liberale sap zeer geschikt t0thet genezen van kloven
beginselen Duitschland verlaten moest,enzich in de hielen,waardoor deJavanen dikwjls
in Zwitserland endaarnateW eiszenburginden gekweld worden. Het hout, van het spint
Elzasvestigde.Hier bezochtClaireeeneschool ontdaan,isr004,fljn en zwaar,en dientt0t
en begafzich voorts in 1841 naarharengroot- hetvervaardigenvanmeubelsenfljnevoorwer-

vader te W olfenbiittel.Bj hetuitbarsten der pen, zooals krisscheeden.De onrjpevrucht
volksberegingen in 1848 keerde haarvader wordtonderden naam van roeYah gegeten.
naar Dultschland terug,ontbood in November
Gluten,zie Kleqbtf.
zjne dochternaarFrankfort en belastte haar Glyceria,zie Vlotgras.
methetschrjven der rBerigten van hetPar- G lyceriden ,zie Tetten.
lement'' in de pMagdeburger Zeitung'', hetG lycerine of oliezoet, in 1779 door den
welk zj tot aan den dag der Keizerskeuze Zweedschen scheikundige Seheele ontdekt,is
voortzette.Tevens schreefzj vertalingen en in de meeste vetten ten bedrage van 8 t0t
npvellen,en ging in 1856naar Dresden.Toen 9O
/O aanwezig en men kan ze daaruit door
zj hierharenbroederlodo,wegenshetMei- Verzeopen met alkali of kalk, door die te
gproer t0tlevenslange gevangenisstrafveroor- behandelen met econcentreerd ZYfavelzuurof
deeld,bj het ontvlugten behulpzaam was, eindeljk door mlddel van heeten waterdamp
werd zj uit Saksen verbannen.Nu vestigde afscheiden. Zi
j ontstaat voorts bj degisting
zj zich teW olfenbittelt0tin1859,toenhaar van suikertegeljk met alkohol,koolzuur en
broeder vergiFenis ontving,hetgeen haar ge- barnsteenzuur a1s een standvastig product.
legenheid gaf,om naarDresdenterugtekeeren. Volgens de waarnemingen van Ptute'
ur be-

Zjschreef:rAusdenPyrenâen(1854,2dlnl''j
hologie der Deutschen (1856)'', gMyt
nBer'
tihmteFrauen (1856)'',- rErinnerungen
an Wilhelmine Schröder-Devrient(1862)'',7Aus der Bretagne .41867)'', rNovellen
$1869, 3 dlnl'' en een aantalvertalingen
uit het Fransch en Engelsch. - O0k hare
moeder Charlotterop Glûmer,geboren Rpohr,
heeft zich onder den pseudonym Tol8tay en

onder haar eigen naam a1s schxjfsterbekend

gemaakt.
G luta L.is de naam van een plantengeslacht uit de fam ilie der Anacardieën Het
onderscheidt zich door tweeslachtige bloemen
m et een bloem scheede-achtigen, vroeg afvallenden kelk en 5, zelden 4 of 6 bloembla-

draagtdehoeveelheidglycerine,welkehierbj
ontstaat,ongeveer 30/0 van het gewigtvan
de suiker. De spoeling van aardappel- en
melassefabrieken, alsmede de Overbljfselen
van de spiritusstokerj uitwjn bevatten derhalve eene groote hoeveelheid glycerine.Zj
vertoontzich in zuiveren staatalseenewaterheldere, op olie qeljkende, zoet-smakende
vloeistof, w elke m et indroogt en evenm in
gist.Zj houdtdehuidzachtenlenig,zoodat
zj a1s schoonheidsmiddelin degedaantevan
glycerine-zeep, glycerine-azjn enz. veel gebruikt wordt.Ook bezigt men glycerine om
den wjn zoeter te maken,- waaraan men
den naam geeft van Scheelislren, en vooral
in de plaats van mout in de bierbrouwerjen.
Zj dientvoorts tOt het bewaren van anato-

den.Het vruchtbeginsel isgesteeld,éénhok- mische praeparaten, alsm ede om vleesch en
kig met één eitle en verandert in eene
wrattige bes. G. Benghas L.is e0n boom ,
die 10 t0t 15 Ned.elhoog wordt,langwerpige, meestalstompejaan den voet versmallende, lederachtige, gladde of glimmende
bladeren draagt, die 1 t0t Q Ned.palm lang

plantaardige voedingsmiddelen tegen bederfte
beveiligen. D0or ze te vermengen met salpe-

terzuur en zwavelzuur verkrj'gt men nitroçlycdrïpe,welke t0t het vervaardigen van 2

u

ontyloFende stofen,dynamiet en dwalinege-

zjn,en versierdismetokerkleurige,bedwel- brulkt wordt. D00r glycerine met verdund

mend riekende, tot pluimen gerangschikte salpeterzuur te oxydéren ontstaat het glycebloemen. De Javanen noemen hem rhungas, rlezlv ,datbj verhitting,onderverliesval!
de Soendanézen ingas, de Malejers djinga, water, overgaat in brandig trr'?zilpezdzfxfz,r,heten de Dalakkers anyas.Hj groeit aan de welk zichonmiddelljkmetwaterstofverbindt
kusten der Soenda-ellanden, vooral aan de en melkz'
u'
ur vormt.
monden der rivieren,en is de rvernisboom'
'
Gtyeerine is voot'ts zeer geschikt t0t het
van Rnmphins en waarschjnljk de rtheet- sm eeren van m achines,vooralvan uurwerken
tsee'' van B- mann, waarvan het vernis in en chronometers, daar zj in de lucht niet
de nooldelgke en noordoosteljke gewesten verandert,bp verlaging van tcmperatuur niet
van Chlna gebruiktwordt.De schors en alle verstjft, en geelkoperenz.nietaantast.Zj
groene deelen van dit gewas bevatten een lost g'
emakkeljk de aniline-verwen op en
rood, scherp sap, hetwelk aan de inlanders geeft,metpapierpap vermengd,aanhetpapier
veel meer vreeslinboezemt dan dat van de eene groote mate van zachtheid en bqigzaam-
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heid.Vooral 0ok komtglycerine te pas voor in Hongarje; zjn wortelstok bevat echter
gasmeters,omdat zj zelfs bj een buitenge- minder glycyrrhizine dan die der voorgaande
wonen koudegraad niet bevriest. Een glyce- soort.
rinepap,uit 5 deelen dextrine,1P deelen glyGlyphogène,hetbestebjtmiddelOm op
cerine, 1 deel zwavelzure aluinaarde en 30 staal te etsen,bestaatuit3 vloeistohbn,nadeelen water bestaande,wordtdoor de mot
ls- mel
jk het eerste bbtmiddel(950,
/
0water,50/0
seline-w evers gebruikt, en m en m aaktzw ak zuiversalpeterzuuren een weinig wjngeest)

gelooide drjfriemen zeer sterk door ze een

hetspoelwater(gedestilleerdwatermet'yadl

etmaal in glycerine te leggen.

van zjn volumen wjngeest),waarmede de

geslacht uit de familie der Vlinderbloemigen.
Het omvat een aantal A ziatische en Am erikaansche slingerplanten, welke dien naam
dragen,omdathare wortelseen zoeten snlaak
hebben.Later heeft men aanditgeslachtenger
grenzen aangewezen,zoodat hetthansslechts
eenige oost-lndische en Mexicaal
:sf'hesoorten

b
jtmiddelereenigemintltenopgewerktheeft,
enheteigenll
jkel7
Jfwzb##dJ(30gewigtsdeelen

Glycine L.is de naam van een planten- plaat afgespoeld wordt, wanneer het eerste

gedestilleerdwater,15gewiytsdeelenwjngeest,
6 gewigtsdeelen scheikundlg zuiversal
geterzuur, en % gewigtsdeel salpeterzuurzllver-

Oxyde), waarmede men ten laatste de plaat
bedekt.
Glyphographie, zie Galranoplastiek.
telt,die bj 0ns meestalt0t de Illanten der
warme kasbehooren.Dezezjn overbljvende
Gmelin.onderdezennaam vermeldenwj:
of houtige gewassen metklimmende stengels,
Joltann Georg Gzzldlfz),een uitstekend kruidB-talligeofgevindebladeren en eind-ofoksel- kundige.Hj werd geboren te Tiibingen den
standige bloemtrossen.De meestbekendesoort lzden Junj 1709,studeerde aldaar, en ging
is G. sinensis Cffrf., die in Japan en China in 1727 naar Petersburg,waar hj werkzaam
te huis behoort en ook bj onsin de opene was aan de Académie van W etenschappen
luchtkan groejen.Zj iseene fraajeslinqer- en in 1731 benoemd werd totgew oon hoogplant met welriekende,blaauwe,lange,dlgte leeraar in de schei- en natuurkunde.Op last
neêrhangende bloemtrossen.
des Keizers begaf hj zich in 1733 in gezel-

Glycocoloflqimsgdkerverkrjgtmen door schaq van Delisle?M'
iller en lehriny naar
l
ljm metverdllnd zwavelzuur tekolten.Het Sibérlë, om dat gewest te onderzoeken, t)n
is een zwak zutlr, maar verbindt zich ook
met zuren.Alzoo vindtm en het in de galen

keerde eerst in 1743 terug.Daarop volbragt

hj in 1747 een togt naar zjn vaderland,
in deurine vanylanten-etendedieren.W ordt nam vervolgenszjnOntslag,en werdin1749
het m et salpeterlg zuur behandeld)dan ont- hoogleeraar in de botanie en chem ie te Tii-

staatylycolznwf.

Glycyrrhlza L.ofzoetwortelis de naam

bingen,waar hj den zosten Mei1755overleed.

ZjnepFloraSibirica'',uitgeqeven doorPallas,

van een plantengeslacht uit de familie der (1749- 1770,4 dlnl''en zknepReisen dureh
Vlinderbloemigen. Het omvat Overbljvende Siberien (1742,4 dln) zjn de voornaamste
ltigen zoet-smakenden geschriften van dezen geleerde.
kruiden m et een hol
w ortelstolt.T0t de weinige sool-ten ,die aan
Pltilipp Frï:tfdcl,Gmelin,een broeder van

deOeversderMiddellandseheZee,inHongarje,
Azië en Zuid-Amerika groejen,behoort het
merkwaardigezoetho'
at(G.glabraL.4,hetwelk
hetbekendedrop,ookwelLueretia-sap (lacris)
genaam d,oplevert.Dezeplantdraagtopharen
loodregt in den grond geplaatsten wortelstok
een aantal stengels, die 3 t0t 6 Ned.palm
hoog worden en bezet zjn metenkelvoudige,
onbehaarde, oneven-gevinde,eenigzins kleverigebladeren?in wierokselsdestelenontspruiten van klelne, vuil-paarsche bloemtrossen.

denvoorgaande.HjwerdgeborenteTi
ibingen

den 19den Augustus 1721, studeerde aldaar

i
n de yeneeskunde,bezocht eenige andere
académien in Duitschland,NederlandenEngeland, vestigde zieh a1s privaat-docentte Tiibingen, w erd er stads-geneesheer en na den

dood zjns broeders gewoon hoogleeraar in
de kruid- en scheikunde. Hj Overleed den
9den Mei 1768. O0lk hj lleeft Onderscheidene

genees- en scheikundige geschriften in het
licht gegeven.
De wortelstok met zjne tlitlooperskomtals Joltann Fr'le#zrïcA Gmelin,een zoon van den
Radiœ .zïgfzrïrïfïc: glabrae sive Mspanieae in voorgaande. Hj werd geboren te Tiibingen
den handel. Door ze te koken metw ater in den 8sten Augustus 1748 en overleed den lsten
groote koperen ketels,en hetverdampen van N ovem ber als hoogleeraal'in de genees- en
het sap bereidt m en het ruwe drop, dat scheikunde te Göttingen.Hj bezorgdeonder
voor geneesktlndig gebruik gezuiverd wordt. anderen eene uitmuntende13deuitgavevanhet

Men heeft in Spanje', Frankrjk, Sicilië, rSystema plantarum''van D nnaelts.- Zjn

Calabrië en Griekenland groote dropfabrieken. broeder Chmistian GpffD6l, geboren in 1748
H et hoofdbestanddeel van drop isdeylycyr- en overleden in 1818,was hoogleeraar in de
rFzfzle, eene niet kristalliseerbaretlicht-gele, regten te Tiibingen.
'
Christia,n von GZAI:JïS,00n ZO0n Van e/bAczlzz
gomachtige, in water gemakkeljk oplosbare

stof met een walgeljk-zoeten smaak.Daaren- Geory,geborenteTi
ibingenden23stenJanuarj
boven bevat de zoethoutw ortel eene bruine, 1750.Hjwashoogleeraarin de regteneerstte
scherpsmakende harssoort, eiwit, zetmeel, Erlangen en vervolgens te Tiibingentw aar
g0m ,asparagine,extraetiefstofenz.llet drop hj den 6de1Junj 1826 overleed.
wordt vooral gebrllikt a1s tlell verzaehtend
Ssamltël Goltlieb Gmelin, eellneefvan den

middel bj hoest.- G.eehinata L. groeit voorgaande. Hj werd geboren te Tiibingen
desgeljks in het zuiden van Europa,vooral den 23sten Junj 1743,verwierfin 1763 den
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titel van dodor in de geneeskunde,reisde in

Nederland en Frankrjk,en verbond zich in
1767 Mn de Acadêmie te Petersburg.In het
volgendç jaar deed hj metPallas, G'
ïil#d9$stedten Lapoen'ineenewetenschappeljkereis
door Rusland. Hj trok in 1769 langs den
westeljken oever van de D0n,en in 1770
en 1771 do0r de Perzische gewesten aan de
zuideljkeen de zuidwesteljke kustenvan de
CaspischeZee.op de terugreiswerdhjdoor

den botanischen tuin te Karlsruhe,overleed
aldaar in 1837,en heeftzich bekend gemaakt

door eene pFlora Badensis (1805- 1826, 4
dlnl'' alsmede door eene nGemeinniitzige
Natllrgeschichte(2deuitgave1830)''.

Gm elina L.is de naam van een planten-

geslachtuitde familie der Lipbloemigen.H et
onderscheidt zich door een krtzikvormigen,

onduideljk 4-tandigen kelk)eene buis-klok-

vormigebloemkroon meteen z-lippigen zoom )
den Khan der Chaitaken gevangen gehouden2 eene geweltde boven- en 3-lobbige Onderlip,

en Overleed te Achmetkent den zTsten Julj
1775. Zjne belangrjkste geschritten zjn:
XHistoria fucorum (1768)''ten nReisen durch
Ruszland (1770- 1784,4 d1n)''.

4 daaruit te voorschjn komende meeldraden

Hongarje,ItaliëenFrankrjk,zag zich eerst
totbuitengewoonenin 1810 t0tgewoonhoogleeraar in de natuurljke histome en geneeskunde benoemd in zjne geboorteplaats,en
overleef
ldenQlstenDecember1848.H.
tjschreef:
nAllgemeinePathologie desmenschlichen Körpers (1821, 2de uitgavel'', - rAllgemeine
Therapie der Krankheiten des Menschen
165
30)'',
en pliritik der Principien der
Homöopathie (1835)7'
.
Cltristian Gpfflpù Gmelin,een broeder van
den voorgaande.Hj werdgeboren teTiibin-

kooksel van den wortel tegen de jicht.G.asiatiea L.iseen boompjeterhoogtevan
3 t0t 4 Ned. el metkruisgewjsgeplaatste,

en eene besachtige steerlr ucht. Het omvat
Oost-lndischeboomen en heesters.onderdeze

bevinden zich vele a'
rtsenj-gewassen,zo0als

I'
erdinand GPJJJVS ron Genel'ln, een neef G.arborea .Rpaâ.2een ljjzige boom methartVan den voorgaande.Hj werd geboren te vormige!zachtharlge'bladeren,brtlinachtig-gele,
Tiibingen den loden Maart 1782) studeerde van btllten zachtharige, in aren geplaatste
aldaar en promoveerde in 1802 in de g0n00S- bloemen en bultige vruchten tergrootte eener
kunde, deed eene reis (loor D uitschland, hazelnoot. Alen gebraikt in M alabar een af-

gen den lzden Odober 1792,reisde van 1814

lange, regte, harde dorens,gele bloemen en
eil
-onde vruehten. Men bezigt in Oost-lndië
den w ortelalseen bloedzuiverend m iddel.-

G.parrl
folia zozù.isdesgeljks een kleine,

gedoornde boom t alsmede G. réllosa .2bzI.

metovaal-ruitvormiye,van onderwolligebladeren en eindstandlge bloemtrossen. Vooral
aan laatstgenoemde plant w ordt als tegengif

bjden beetderslangen,bjboosaardigekooxtsen en huidziekten enz. groote geneeskracht

t0t 1818 dogrFrankrjk,Noord-Duitschland, toegekend.
Zw eden, Noorwegen en Engeland, en zag
zich daarna benoem ,d tot hoogleeraar in de
chemie en phalqnacie te Tiibingen,Waar hj
den 13den Mei 1860 Overleed.onderanderen

schreef hj eene uitmuntende rEinleitung in
die Chemie (1833- 1837,2 dln)''.
Leopold Gmelin, een zoon van Johann
Frïe#rzcF
z.Hj werd geboren te Göttingen den

G. m ol.zie Toonaard.
Gm ttnd Of k
b'
eltwt
ibisclt-Gmiind,eene v0or-

malige rjksstad in Zwaben,thansdehoofd-

plaats van een arrondissement(43/4 !
E)geogr.
mjlmet270000inwoners)inW irtemberg,ligt
bjna 7 geogr.mjlten zuidoosten van Stuttgart, aan den spoorweg naar Nördlingen in
het bevallige en vruehtbare dalder Rem s en

zden Augustus 1788, stuëeerde te Göttingen telt bgna 9000 inwoners. Zj heeft met hare
Tiibingen en W eenen, en vestigde zich als ringm tlren,torens en kerken een antiek voor-

yrivaat-docent te Heidelberg,waar hj zich komen. Er zjn 6 kerken., en sommigevan
ln 1814 t0tbuitengew oon en in 1817 t0t ge- deze zjn wegens hare sieraden merkwaardig.
woon hooqleeraarbenoemdzay.Laterwerdhj DeSalvatorskerk,buiten destadopeenehoogte
hofraad, rldder van den Ziihmnger Leeuw en gelegen en gedeelteljk in de rots uitgehougeheimraad!en overleed den 13den April1753. wen,is eene beroem de bedevaartsplaats.M en
Hj heeftzlchjegensde scheikundezeerver- vindt er een aantalscholen,instellingen van
diensteljk gemaakt,vooraldoorzjn plland- weldadigheid en fabrieken.
bt
lch der theoretischen Chemie(1817- 1819, Gm unden, de hoofdplaatsvan een even2 dln,4deuitgave1841--1855)''.Voortssehreef zoo genaamd distrid in opyer-oostenrjk en
hjmetTiedemann:rversucheiiberdieW ege, door een zjtak derOostenrjksche'
W estbaan
auf welchen Substanzen aus dem Magen ulzd met Linz en W eenen verbonden,ligtaan den

Darmkanale in das Blut gelangen (1820)'1,
mondvan deTraunen aanhetnoordeljk uiten pDieVerdautlng(1826- 1827,2dln)''.00k einde van hetTraun- ofGmunder Meer.Men
leverde jjP
** n0g een nVerstlch eines neuen

heeft er ûngeveer 6000 inwoners? die zich

chemischen Mineralsystems(t825)''.

met visscherj en scheepvaart bezlg houden.

W illtelm Fd dz'icFl Gmelin, een zeer ver- Van (
le merkwaardigegebouwennoemen wij
diensteljk graveur.HjwerdgeborenteBaden- de hoofdkerk m et een uitm untend altaar van
weiler in de Breisgau in 1765) en Overleed Sehwantltaler, het stadhuis,het hospitaal,2
te Rom e in 1821.Behalve uitmuntende gra- kloosters en het gebouw der zout-dired ie.
vures leverde hj vele fraaje teekellingen in Men heettervan den Calvariënbergeenprachsepia,en vervaardigde eenvernuftiguitgedacht tig uitzigt over hetmeer.Nabj de stad liggen
graveerwerkttlig. - Zjn broeder K'
arl C1ri.
$- de kasteelen Ebenzweier en Ort,- ditlaatste
tian, desgeljks te Badenweilergeboren,was in het meer en met eene lange brug metden
hoogleeraarin de kruidkunde en direeteurvan vasten wa1verbonden.
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Gnaphalium , zie m erkruid.

fn 1790 werd hj kapitein bj den staf,trok
Gneditsj (Nicolaï Iwanowitsj),een Rus- in 1793 naar Polen en nam deel aan den
siseh dichter, geboren te Poltawa in 1784) vel
dtogtvan 1:94.Daarna wjdde hj zich t0t
ontving aldaar onderwjsaau hetseminarium 1806 ln het garnizoen aan de sttldie en het
en vervolgens op het collège te Charkow. huiseljk leven. In laatstgenoemd jaar van
Voorts sttldeerde hj teMoskotl en Y7aS Van ûnspoedwerdenzjnekrjgskundige'
bekwaam1803 t0t 1817 werkzaam bj hetrninistérie heden opgemerkt.Hj zag zich t0t majoor
van Voll
tsverlichting,waarna hj wegenson- bevorderd,vanK önigsbergnaarDantziggezon-

gesteldheid zjn ontslag nam.Vruchteloos gebruikte hj de baden,en Overleed tePetersburg den 15den Februarj 1833. Hj heeft
vooral roem VerWO1'VPn door zjne vertaling
de< plliade''in Russische hexâmeters(1829t
3de uitgave 1860).Hj besteeddedaaraanden
tjd van 18 jaar. Voortsvertaaldehj plfing

den ent0tkommandantvan Kolberqbenoemd.
llj wist de aanvallen van den vpand af te
slaan en de vesting tevertledigen totaan den
Vrede van Tilsit. Gedllrende de belegering

werd hj aangesteld t0t luitenant-kolonel,en

in 1807 t0t chef van het korps ingenieurs.
Hj ontwikkelde eene verbazende werkzaamLear'' van Shaksyere en p'rancred''van Vol- heid, werd in 1809 kolonel, maar toen de

fcïrd, terwjl hj o()k oorspronkeltike gedich- Franschgezinde partj hem verdachtmaakte,
ten tlityat')welke zeergeroemd worden.
nam hj zjn ontslag.Hj deed nu reizen naar
G nels? denaam eenerdelfstof,iseen klis- Engeland, Zweden en Rusland en was meertalljn-schllferigmengselvanveldspaat,qlimmer malen metgeheimezentlillgt)n belast.Btjden
en kwarts.Het onderscheidt zich jmstdoor opstand van 1813 keerde htj uit Engeland
zjn schilferigen bot
lw van graniet.Er zjn ertlg,en werd benoemd t0tjeneraal-majoor
vele vexstheidenheden van gneis.Behalve in t
eI
zlkwartiermeester-generaalbtlhetkorpsvan
graniet? gaat dit gesteente over in leisteen, Bliicher, en na den dood van Seharnltorntt0t
schilterlg yrotogien, sthilt
brig syéniet, en ('hef van dtln generalen staf. In die betrekschilfergranlet ot'witsteen.Het gneis omsluit king werkte hj niet weinig mede tot den
vaak nog andere delfstofen,zooalstoermalt
jn, gûedenuitslagvandenbevrjdingsoorlog.Steeds
granaat,andalusiet enz.Somtjdsbestaan ge- verlti
?erde hj in degrgotste harmoniemet den
heelegebergten,zooalshetErtsgebergte,hoofd- opperbevelhebber,dott
h altjd spoordehj aan
zakeljk uit gneis en leisteen.Dikwjls Ool
k t9t handelen en ontwierp de verntlftigste Opeloopen erertsgangen doûrheen.Altx-1besehouw t ratie-plannen,zooweiiyl1813 na den wapeuhet gneis als een van de otldstfa gesteenten stilstalld bj het dralen van den Kroonprins
der aardkorst, en W erner rekent het onder van Zweden, a1s in 1814 in Frankrjk,in

de oorsprûnkeljkegesteenten;doch demeeste strtjd metde meelling van Scl
twarzenberq.Na
aardknndigen van onzen tjd houden hetge- den slag bj Leipzig werd hj luitenant-gelledeelteljk vooreenvervormd,gedeelteljkvoor raal! en na den Vrede van Parjs nam de
een uitbarstingsgesteente.Denaam isafkom- Konlng hem 0P in den gravenstand 011 Verstig uit Freiberg) waar de mjnwerkers het oorloof
de
,00
een
jaa
rljhem
ks 1
00 lalzdgoed uit te kiezen,
gesteente,w aarindeertsgangenbeslotenwaren, dat
thaler opbragt. Tn 1815
gneisnoemdetz.Men heefthoofdzakeljk 2ver- was hj weder chefvan den generalen staf
seheidenheden van gneis, kenbaar aan haar bj het korps van Bliicher.Hj regelde den
ongeljk g'
ehalte aan kiezelzt
lur en aan hare veldtogt na den slag bj Liglly zoodanig!dat
kleur. Men getzftaan het glzeis,datniet veel twee dagen later de ollverwachte verschjning
kiezelzutlr bevat, den naam van yrl
js.t73?dï.
:, van Blliclter bj MTaterloo den strjd besliste,
en aan dat,w aarin veel kiezelzuuraanw ezig en hj zorgdevooreelle zoo snelle vervolging,
isGne
dienisvan
eood .t/z2:'J,:ofyneisiet.
enau
datdeze zegepraaleen der glansrjkste wtl
rd,
(August,graafNeithardtvon), die ooit een veldheer behaalde.Als eene bjeen Prllissisch veldmaarschalk, geboren den zondere onderseheiding outving hj nietalleen
zisten Octeber /760 teSchilda in hetPruis- de benoem ing t0t generaal, maar ook het
sischo hertogdom Saksen,verloor zjne moe- krtlis Van den Zw arten Adelaar datm en in
der,terwjl zjn vader ten oorlog was getrok- het rjtt
lig van Napoleon gevonden had. Na
lken,weshalvehjopgcjarigenleeftjddeganzen den tweedpn intogt i11 Parjs nam hj deel
hoedde,totdat zjn grootvaderhem Opf
lntbûod aan het sltliten van den Vrede en werd been hem te W iirzburg eene gûede opvoeding noem d t0t kûmmandant van het Rjnleger.
bezûrgrle.In 1777 bezocht hj de académie te Daarna vergezelde hj Blit
cl
ter naax Engeland.
Erfurt,waal
'hj zjn vaderterugvond,dieals Reeds in 1816noopte hem zjneverzwaktegeofflcier zjn ontslag genomen had e1
z aldaar zondheid, Om zjn ontslag tevragen,en hj
gehtlwd WaS De verstandhotzding tussehen werd in 1818, na den dood van Xalekre'
uth
vacler en zoon liet etshter veel te w enschen t0tgûuverneur van lerlq;n en tûtlid van den
ûver,en geldeljkeverlpgenheiddrongeerlang staatsraad, en in 1825 totgeneraal-veldmaarlaatstgenoemde, om in Oostenrjksehe dienst schalk benoemd. ToflI1 in 1831 de Poolsche
te treden.Tn 1780 schaarde hj zich onder de insurreetie-oorlog t0t de Pruissische grenzen
vaan van d()l1 markgraafA leœander von Ans- naderde, zag l1j zich belast met het Opperlk
tzcA-.
/t/ïz.
e'
lf//
z en werd in 1782 bëcier. 11j beveloverde4Pruissisehearmeékorpsen.l'
lj
ging in die betrekking naal- Amerilta,,waa'r overleed eehter te Posen aan 110 cht5lttra in
hj zillh lllet vtt
le nieuweredenkbeelden ver- dën nachtvan delz23sten op delz 24sten Allgtlsrjkte t)n werd bj zjn tërtlgkett
rin 1786 door tus van datjaar.Mi
lt eello uitg:brtlidl
)kellnis
Frederik (fe Grootein zjl
l gevglg geplaatst.
uitstekende krtjgskundige bekwaamhoden
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vereenigde Gneisena. eene beminneljke bescheidenheid en eene riddeljke opregtheid,
zoodathj algemeen geachten bemind was.
Gneist (Rud0lf), een uitstekend Dt
litsch
regtsgeleerdeen staatsman,geborenteBerljn
den 13dew Augustus 1816? bezocht het gymnasium teEisleben,en studeerde in zjnegeboorteplaatsin de regten.Hjvestigdeerzich
in 1839 als privaat-docent, doch zag zich
weldra t0t regterltjke betrekkingen benoemd.
Nadathj van eenereisdoorTtaliëtFrankrtjk
en Engeland was teruggekeerd,werd hj in
1844 t0tbuitengew oon hoogleeraaraangesteld.
Hj schreef onder anderen: rDie formellen
Vertrage des neuern römischen Obligationenrechts(1845)''?en pDieBildt
mg derGes3hworenengerichteln Deutschland (1849),,.sehalve
als regteren hoogleeraarwashj 0ok als lid
van den stedeljken raad werkzaam ,en bj
h
etkiezen van afgevaardiydennaarde Pruissische Nationale Vergaderlng in 1848,alsmede
naar de ontbondene Tweede Kamer,had hj
sleehts weinig stemmen minder dan Jaeoby.
Bj den aanvang derreactiein 1849 nam hj
zjn ontslagalsregter,om zieh geheelaan de
regtsstudie tekunnen wjden.Hj hield open-

is hj lid der Commissie van Bestuur van
den pluristentag''
? en zoowel in 1868 te
Hamburg als in 1871 te Stuttgart was hj
voorzitterdiervergadering.ln 1869heefthj,
in plaats van den overleden voorzitter Lette,
de leiding op zich genomen van het scentralverein fir das W ohl der arbeitenden Klassen.

Zjn reedsvermeld hoofdwerk heefthj bjde

tTveede uitgave van een nieuwen titelvoorzien.Ilet eerstegedeelteheeftdien van pver-

waltungsrecht (1867, 2 dlnl''ontvangen,

het tw eede dien van gcom munalvertàssung

oder Selfgpvernment (2de uitgave 1863, 4
dln; 3de uitgave1873 1 d1)''1- terwjl hj
in het derde gedeelte, hetwelk n0g niet verschenen is,handelen zalover den oorsprong
en de ontwikkeling van het Engelsche Par-

lement.Van zjne overige geschriften vermelden wj: pverwaltung, JtlstiztRechtsweg
(1869):5- pFreieadvocatur(1867)'',- pC0nfessionelle Schule (1869)''
,- rselbstverwal-

tuny derVolksschule(1869)17, rpreuszische
Krelsordnung (1870)'', enrRechtsstaatund
Verwaltungsgerichte (1871).''
Gnesen , in hetPoolsch Gniezno,is eene

arrondissementshoofdstad in hetdistrictBrombare voorlezingen over de geschiedenis van berg der Pruissisehe provincie Posen en ligt
de staatsregeling en van het staatsregt in 61/4 geogr.mjlten oostnoordoosten van de
Engeland, en schreef:rAdelund Ritterschaft stad Posen,aan de Avrzesniatllsschen heuvels
in Engeland (1853)',waarop zjn hoofdwexk en meren en telt, behalve ruim 1000 man
volgde,getiteld:rD asheutige englische Ver- garnizoen, ongeveer 10000 inw oners! van
fassungs- und Verwaltt
m gsrecht (dl 1 en 2, w@@elke dehelftPolen en een vierde Tsraulieten
1857- 1860,2de uitgave 1863)''.Hj werd in ZIJ11. Behalve eene Protestantsche Kerk en
de gelegenheid gesteld, om zjneuitgebreide eene Synagoge, vindt men er 10 R.Kathoregtskennis aan hetheilvan zjn vaderland lieke kerken, en in eene van deze - de
w ordt het gedienstbaar te maken,daarhj in 1859- 1861 ouderw etsche hoofdkerk
door Stettin en in 1862 d0Or Mansfeld t0t beente van den heiligen Adalbert bewaard.
1id van het Huisvan Afgevaardigden gekozen Xen houdt Gnesen voor de Oudste stad van

werd.Hier was hj de leidervan hetlinker Polen; in de middeleeuwen was zj geruicentrum en een uitstekend redenaar. Vfloral men tjd de residentie derkoningen,en t0t
nam hj metjverdeelaandeberaadslagingen in 1320 de plaats,waar de plegtigheid der

over de reorganisatie van hetPruisisohe leger krooning plaats had. SederthetJaar 1000 is
en over de hiermede verbondene begrooting. zj dezetelvan een aartsbisschop,diealsde
Den 12den September 1862 deed hj daartegen eerste op den Rjksdag bj ontstentenis van
met kracht zjne stem hooren,maar poogde den Koning met het rjksbestuur wel'
d belast.
tevens in het geschrift: rDie Lage der preus- O0k nu n0g voert de aartsbisschop van het
zischen H eeresorganisation am 29 September groot-hertogdom Posen den titel van aarts1862, nebst einem Zusatz iiber die Landwehr bisschop van Gnesen en Posen, hoewel hi
.
j

(1869
.)'' den weg tot onderling overleg aan steedstePosen zjn verbljfhoudt.N0g altjd
te wjzen. Ook gedurende de zittingen van is te Gnesen een domkapittel,eene geesteljke
het volgende jaar was Gneist een der voor- regtbank en een sem inarium. Vele inw oners

naam ste redenaars der liberale m eerderheid houden zich aldaar bezig m et hetw even van
in het Huis der Afgevaardigden,doch steeds laken en linnen.- Het arrondissementGne-

0ok hield hj zooveelmogelp
-k deyelegenheid sen teltop 231/
) geogr.mjlomstreeks60000
open t0t eene goede verstandhoudlng m et de inwoners.
regéring.In 1864 wekte hj,a1sverdediger Gnetum L.isdenaam van een ylantender Polen, de algemeene opmerkzaamheid, geslacht uit de familie der Gnetaceen. Het
en in de zitting van den Landdag in 1865 om vat boom en m etvele gelede takken enzeer

hield hj den 5den Meiweder eene schitte- kleine,schubvormigeblaadjes,- voortsmeelrende redevoering over het m ilitaire vraag- draden,die uit een dwars geopend bloemdek
stuk.Op den constituérenden Noord-Duitschen te voorschjn treden en eetbare vruchten.G.
Rjksdag van 1867 voegde hj zich bj de Gnemon L.,een Oost-lndische boom , draagt
Nationaal-liberale partj, en in hetHuisvan vruchten, die raauw , gekookt Ofgeroosterd
Afgevaardigden heefthj zich vooralbemoeid gegeten worden,terwjlmen hetJongeloofals
met het wetsontwerp op het Onderwjs en groente en den bast t0t banden en totzw en
met dat op het bestuur dcr districten.O0k bezigt.- G.oraljfoli'
u'
m Poir.en G.ednlePJ.
:
buiten het staatkundig worstelperk is hj op Java en nabjgelegeneeilanden groejende,
met belangstelling werkzaam . Sedert 1860

is een niet minder nuttige boom ,- en ook
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G.nrens 2J.in Guinea draagtvruchten?wier roemde van hen waren Solon,TAepoçli.
:?TA@bekleedselmetkorte brandharen isbezet,teT- eylides,Mmônides,Pythâgoras en Xenôphanes
wjldezaden eetbaarzjn.Uitden stam komt uit Côlophon. Eene uitmuntende verzameling
eene soort van doorschjnende g0m tevoor- Van de Tverken der Gnomici is uitgegeven

schjn,terwjldaaruitbj insnjdingeenhelder door Orelli (1819- 1821, 2 dln).onder de
vpcht vloeit, dat een verkwikkenden drank Latjnsche Gnomici bekleedt Dionysi'
tts CJJO,
oplevert.
de schrjverder pD isticfha'',de eerste plaats.
Gnidia L.is de naam van een plantengeGnopon,zie Zonnewnzer.
slacht uit de familie der Thym eleën. Het
G nosls enGnostieken.Ondero
çzlodi,
çveronderscheidt zich door een dun, buisvormig staatmen eenehoogere kennis,diezichboven
bloemdek met een 4-spleti
yen zoom en 4 de algemeene volkskennis verheft,voor z00schubles aan de keel,doorln debloemdek- ver deze laatste hare godsdienstige voorstelbuis bevestigde meeldraden en eene Op eene lingen vestigt Op de letter der gewjde
steenvruchtjeljkendenoot.HetOmvataltjd- schriften. Daar dit onderscheid zich Overal
groene,fraaje heesters,van welkewj ver- Openbaart, waar het gezag dier schriften gemelden: G. J/C:J Tkunb. m et gele, eind- handhaafd wordt,terwjl hetwjsgeerig denstandigebloemhoofdjes,- G.'imbrieata TAzlfwI. ken zich aan den beperkten kring van verOuderde begrippen ontworstelt,z00 kan m en
desgeljksmetgele,eindstandigebloemen!
G. ockroleuea Lodd.met 6 t0t 9 witte,elnd- spreken van eene Grieksche, Israëlietische

standige bloemen,- G.ninifolia L.,desge- en Christeljke gnosistwier uitwendig kenljks met witte,eindstandlge bloemhoofdjes, m erk in eene allegorische verklaring der
die des avonds zeer welriekend zjn,- en Heilige Schrift gelegen is.Oy hetvoetspoor

G. simpleœ L. met licht-gele bloemhoofdjes.
ZP** vereischen e0n0 warmte van 4--60C.en
bescherming tegen te fellen zonnegloed en te
m ilden regen.

der Stoicien der Eclectici,d1e hunne eigene

wjsgeerige denkbeelden in de werken der
oude dichtersj in die van Romérus,Heslodus
enz., meenden te vinden,gaven de Grieksch

Gnoe (Catoblepas) is de naam van eene gevormdeIsraëlietenderAlexandrjnscheschool
kleine groep der Antilopen-familie.Zj telt eene allegorische uitlegging van hunne geslechts 3 soorten,nameljk C.Gnn,Taurina wjde schriften.Immers0ok voordeChristeen Gor-qolt; deze dieren hebben de grootte
van een gewonen ezel en houden in hun
voorkomen het midden tusschen hetrund en

nen behielden deboeken desOuden Verbonds

hetpaard,terwjldegnoeopditlaatstegeljkt
door zjne geheele gedaante,den halsen de
manen,en op heteerstedoorzjn k0penzjne
horens. Deze laatstevindtmen bj beidegeslachten; zj krommen zich over de oogen
heen, rjzen daarna omhoog en ontvangen
eindeljkeeneachterwaartscherigting.Gemelde

wet in Christns en het evangelie dervrje,

hun qodsdienstig gezag. Doch zelfs Pauls
u

zag zlch reeds gedrongent de opheë ng der

Joden en Heidenen omvattende genade door

eene rgeesteljke uitlegging'' van het Oude

Testament te bevestigen. De Opsteller van
den Briefaan de Hebraeën en van den Brief
van Bârnabas gingen n0g verder.Toen voorts
in den l0op der 2de eeuw het Christendom
soorten Onderscheiden zich vooral dûor de in aanraking kwam met de Grieksche wjsgrootte en de kleur der manen en der haar- begeerte en zjn gezag a1s volkomeneopenbundels aan staart en kop, welke aan deze baring van G0d tegenover deze zocht te

dieren een woestvoorkomen geven.Zj leven bewaren.bejverde zich degnosisnietalleen,
bj troepen in het zuiden van Afrika, van om de boeken des Ouden Testaments allegohet Kaapland tot aan den evenaar; zj zjn risch teverklaren,maarpoogde ook de Aposvoorzigtig, snel en w ild, en ook getemde tolische overlevering metde wjsgeerige denkdieren hebben we1 eens gevaarljke vlagen beelden van dien tjd in overeenstemming
van woede.Yoor de Jagers zjn zj eene be- te brengen. Dit werd niet alleen beproefd
geerde prooi, omdat hun vleesch zeer sm a- door de Apologeten, maar 0ok door de

keljk is.Men vindt deze dieren in bjkans Alexandrjnsche kerkleeraars, en deze laatalle m enagerieën van Europa.

Gnom en , afkomstig van een Grieksch
woord,noemtmen zinrjke wjsheids-enzedespreuken, die men reeds bj de oude O0stersche volkeren aantreft.Tmmers zulke gno-

sten maakten onderscheid tusschen pistis

(geloof) en gnosis (kennis) als een lageren
en hoogeren trap van godsdienstige ontwikkeling. Zj werden hiertoe aangespoord door

eene reeks van diepzinnige en vaak hoogst

men zjn de spreuken van Salomo en de zonderlinge stelsels, die het geloof der
uitspraken van Siraelt. Zulke spreuken uit Christenen bedreigdeu. Zj dragen in de
den mond van Jez'
ttsvindt men in de Evange- kerkgeschiedenis den naam van gnostische
liën geboekt,vooral in de Bergrede.00k de stelsels, en de Alexandrjnsehe godgeleerden
Indische, Perzische en Arabische letterkunde deden hun best) om deze kettersche gnosis

bevat een grooten rjkdom van gnomen.Als door eene katholieke, de Kerkeljke geloofsafkomstig van Odin heeft de Oudere Edda

artikelen vasthoudende gnosis te vervangen.

voortrefeljke spreuken uit het Noorden be- M et behulp van bespiegelingen omtrent den

waard. In Griekenland bloeide de ynomische Oorsprong der dingelz en gesteund door de
ic/zfklzldf in de 6de eeuw vöôr den aanvang oostersche fabelleer, zochten de oudste gnoonzerjaartelling;belangrjkelessen en sgreu- stieken de waarde van het Christendom in
ken werden door de Grieksche gnomicl in zjneafwjking van hetJodendom ,zoodatzg
een z-regelig vers opgesloten. De meest be- het eerstgenoemde niet slechts als eene bron
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des heils, maar 00k als een grondslag van

maansche wereld (eene nabootsing van het
alle menscheljke kennis aanmerkten.Hunne pleroma) door de magten der aarde,om de
aandacht was daarbj nagenoeg uitsluitend de hierop nederdalende vonken desgeesteste
gevestigd op het Oude Testament, welks kluisteren.

allegorische verklaring zj alshetmiddelbeschouw den, om de diepzinnige raadselen van
den oorsprong,de ontwikkeling en de voleindiging des heelals,alsmede van de wording,
den val en de verlossing van 'smenschen
geest op te lossen.H0e meer debespiegeling

In de bjzonderhedellvan deleerstellingen

der Gnostieken vindt men eene groote verscheidenheid, zoodat er allerlei stelsels ontstonden,van welke heteenehetanderepoogde
te OvertreFtm door eene hoogere kennisder

goddeljke dingen.De oudste stelsels,welke
hierbj bewust werd van harekracht,deste t0t onze kennlskwamen,zjn dievan Cerin-

grooter gewigt hechtte men aan de kennis. JA'M.:, van Afenander,van k%aturnin'
tks,en van
Demannen derkennis ofde ynostieken,zooals de uitgebreide secte der Ophieten.De gnosis
zj zich noemden,zagen inhunnewetenschap bereikte het toppunt van haren bloei onder
een teeken van hunnen hoogeren oorsprong, den invloed der Grieksche wjsbegeerte doo1'
waardoor zj zich onderscheidden van dege- de stelsels van Valentin'us en van de Basiliwone kinderen des geloofs, en naar htmne dianen.De overleveringen omtrentde w ereldmeening had de geheele wereldwording geen wording zjn hier door de denkbeelden der
ander doel, dan een drager te scheppen voor Stoïsche en Platonische wjsbegeerte t0t eene
het uitverkoren geesteljk zaad der gnosis, fabelachtige geschiedenisderontw ikkelingvan
opdat alzoo de aanhangers van deze de be- '
smenschen geestvervormd.Tegeljkertjdver-

wustheidzoudenerlanyen vanhungoddeljken wjderdenzich deGnostieken va'ndengemeenaard.'O0k de verlosslng was volgens hen in schappeljk-kerkeljken bodem, daar zj zich
de m ededeeling der gnosis gelegen, en de alsmannellde!geestes('
pneumatici)uitsluitend
geschiedkundige berigten, door de Kerk als in het bezit waanden des heils,terwjl de

waarerkend,beschouwdenzjalsaanwjzingen
en zinnebeelden derbevrjding van den geesteljken mensch uit de kluisters der stofen
der stoFeljke magt.Hetvormen van zulke

gewone geloovigen (psychici) slechtsbestemd

waren voor een lagerea trap van geltlltzaligheid. Behalve van den inhoud des Ouden

Testaments) gaven zil00k van de uitspraken

voorstellingen 1ag geheel en al in den geest van Jez'
us en van de boeken des Nieuwen

van dien ttjd,doeh men zag ze weldra met Verbonds)vool
'zooverzj diea1seehterkenHeidensche denkbeelden vermengd, zoodat den,eene allegorischeverklaring.Inhetlaatste
zelfs de grondslagen van het lraëlietisch- tjdperk van de geschiedenis der Gnostieken
Christeljkopenbaringsgeloofwerden bedreigd. w erd de tegenstelling van pistis en gnosis
Om het Christendom als iets geheel nieuws (geloot'en kennis)welt
iswaarverzacht,doch
.
aan te bevelen,werd de hoogste God Onder- m en lieti1eoorspronkeli.jkegnostischebeschouscheiden van den wereldschepperenw etgever, w ingen lzit#tvaren.Zelfsw erd de fabelachtige
en deze laatste voorgesteld als een Onderge- inkleeding der denkbeelden vaak op nog m eer

schikt,Ja, zelfs als een vjandig wezen,die fantastisehewt
jzeuitgelegd.DeoudereOostermet geweld aan zjne heerschappj zocht te door eene soort van wmjsgeerige verklaring
de geesten,afkomstig van een hooger gebied, sclze gnosis poogde ln de leer van M arc'
lon,

onderw erpen,totdat de komst van een hooge- der denkbaelden van P aullt.g,de Kerk teherren geest - van Cltr'
lst'us - het m iddel vormen en verwierfeen groût aantal aanhan-

werd,Om den geesteljken mensch doormede- gers,terwjlde Grieksche Gnostieken enkel
deelingdergnosisuitdieslavernjteverlossen. scholen hebben gesticht. Later vereenigden
Daar de dualistische bepaling van geest en zich de M arcionieten rnet de Mauichaeërs en
stof, als onderling tegenovergestelde magten, vonden t0t ver in de nliddeleeuwen voorstangeene eigenljke menschwording van Clteisl'
ts ders vool'hunne gevoelens.De R .Katholieke

veroorloofde,waren zj van oordeel,datdeze
slechts een sehjnbaar ligchaam bezeten had
en dus ook enkelin schjn gekruisigd was,
of0ok wel,datHj zich slechtstjdeljk met

Kerk? die Jtlist door haren strjd tegen het

gnostldsm us een regelmatigen vorm verkreeg,

heeft zich ten allen tjde metjvertegen al
zjne leerstellingen verzet,zonder zich evenden mensch Jez'
us verbonden had.Metonge- welgeheelen alaan zjn invloed tekunnen
meenen jver echter verdiepten zich degno- onttrekken.
stieken in de verborgenheden van eenehoogere

Gnossus of Cnossns, eene der oudste en
wereld, welke zjjop grond van oude deuk- meost-beroemde steden van het eiland Creta
beelden omtrentde wereldschepping,a1s eene en de residentie van M inos,1ag aan den voet
veelledigheid(pleroma)van geesteljkewezens Vall 0en der noordeljke uitloopers van het
(aeonen)beschouwden,welke uitden onzigt- Ida-gebergte1 werd door de rivier Caeratus
baren en onbekenden oorspronkeljken G0d bespoeld en had een aanmerkeljken Omvang.

waren voortgevloeid (geëmaneerd).Het ont- Thans ligt op deze plaats het kleine vlek

staan van de stofeljke wereld en van de Cnossa. T0t de stad behoortlen 2 havens,
lagere m agten, die haar beheerschten,werd Heracléa en Amnisus. Votl'
al was zijmerkgewoonljk verklaard door den valvan een waardig wegensdedienstvan Zeus(Jupiter),
ondergeschiktw ezen uitdiehoogerew ereld,-

verbonden m et de plegtigheden derCureten of

somtjds o0k dooreen wegrooven vanlicht)- Corybanten,welke op die derAziatischepriesen de schepping van den sterrenhemel (de ters geleken, zoodat het vermoeden voor de
phats van het midden) en van de onder- hand ligt, dat Aziatische kolonisten Gnossus

GNOSSUS- GOBEL.
hebben gesticht.LaterverschenenerdeDoriërs
onder Teetam'usen verspreidden zit'h over het
geheele eiland.In 67 vo'ör Chr.werd de stad
door Metellns O'rdfïc'lf.s veroverd en in eene
Romeinsche kolonie herschapen.
G oa, eene Portugésche bezitting, aan de
w estkust van Vöör-lndië tusschen de Britsche
gewesten K onkan en Kanara gelegen)telt Op
ruim 681
/2 En geogr.mj1 ongeveer een half

*3

ongunstigeklimaatendooreenebesmetteljke

ziekte, welke er in den aanvang der 18de
e011W uitbarstte en de inw onersaanspoorde,
om de Oude stad te verlaten en eene nieuw e
te stichten.In 1753verplaatstedeonderkoning

zjn zetelnaarPangani,en nietlang daarna

w erden de Jezuïeten verdreven en de lterken
en kloosters verwoest.Het oude Goa isthans
een bouwval met een 30-tal gebouw en
millioen inwoners,waarbjzich slechtsweinige vervallen kloostersen kerken - .,dienogdoor
Europeanen bevinden,terwjlS,
/
'
ade dex inboor- lnonniken en nonnen w orden bew oond.

lingen de Christeljkegodsdiensthebben aan- Goajira isde naam van eenschiereiland,
genomen.DebelangN kstevoortbrengselendes hetwelk t0t den Zuid-Amerikaanschen staat
lands zjn rjst,peper,kokos-en betelnoten. Nieuw-Granada behoort, aan de Golf van
Het gebied van G0a, met den naam van
vorstendom bestem peld,bestaattlit6 eilanden
en de provinciën Salcete en Bardez,en vormt
het voornaamste bestanddeel van het Portugésche generaal-gotlvernementvan Tndië,waart0en0g DiuenDamâo,tezamenmetOmstreeks

Ye
nezuéla gelegenisten redeelteljk n0g bewoond wordtdoor de Goaliro's,een woesten
Indiaanschen stam van ongeveor30000 zielen.

Zi
j houden zich bezig metlandbouw en veeteelt,gebruiken vergiftigdepjlen en zjnuitmuntende ruiters en schutters.W èlbestaater

50000 inwoners Op bjna 4 1/'
uI
D geûgr.mj1, veelwjverj,maar geen man heeftmeerdan
behooren. Het is evenwel slechts een gering 2 vrouwen, - ééne voor het landwerk en
overbljfsel van het vxoegere vice-koningrjk ééne voor de huishoudeljke bezigheden.Zj

van Indië. - De tegenw oordige hoofdstad

dulden geen vreemdeling Op hun grondgebied;

van G0a,Pangam ,Pandsjim (Porto Pangi) doch 0ok bj hen wint de beschavingveld,
Of Villa nova de Goa genaamd,ligtop eene daarzj indestedendeslandsgedroogdvleesch

vlakke, zandige kust, welke door een arm en kaas ter markt brengen en zich alzoo van
der Ze0 in 00n eiland *
IS veranderd, bezit lieverlede ill betrekking stellen lnetanderen.
eene uitmuntende haven,dotsh sleehts weinig
Goar (St.
),eenearrondissementshoofdstad
handelen ongeveer 10000 inwoners.Xenheeft in de Pruissische Rjnprovincie en in het
beroemde arak-stokerjen.
oud-Goa, ten district Coblenz, was voorheen de hoofdstad
oosten van de nieuw e stad gelegen,werd in Van het graafschap Katzenellenbogen en is
1510 door Albuquerg'
ue vel'overd en t0tl1ootd- thans noy merkwaardig door hare sehilderstad Van hetvice-koningrjk bestem d.W eldxa achtige llgging, tegenover het Nassausche
verlegde zich dehandelvanCalcuttaenandexe stadje St.Goarshausen?aan deRjn aan den
steden der kust derwaarts;zj werd in 1589 voet eener steile rots, op w ier tOp zich de
de zetel van den onderkoning en van den grootschebouwvalverheftvanhetkasteelReinaartsbisschop-primaat van Portllgeestth Indië fels, in 1767 door de Franschen verw oest.
en verhief zich t0t eene fàbelaehtige magt, Men heefterbelangrjkeleerloojerjen,linnen-

welvaarten weelde.Zj hadtzonderdevoor- weverjen en katoendrukkerjen, - voorts
steden,een omvang van 11/4geogr.rnjl,telde veelwjnhandelen scheepvaart:en omstreeks
200000 inwoners,wasnaardezeezjde onqe- 1500 inwoners.In de nabjheld dezer stad
meen versterkt, en bezat vele merkw aardlge bevindt zich in de Rjn de St. Goar-bank,
gebouwen, nameltjk een prachtig paleis van nameljk eene reeks van verborgene klippen
den onderkoning, een grootsch paleis der metgevaarljke draaistxoomen.
Inquisitie,uitgestrektemagazjnen,fkaajewin- Gobel(Jea1
4BaptisteJoseph),bisschopvan
kels, vele kerken en kloosters,een uitmun- Parjsheefteeneopmerkeljker0lgespeeldin
tend hospitaal enz.De haven, door vesting- degrooteFranscheRevolutie.Hjwerdgeboren
w erken beveiligd en eene der ruim ste en teThan in den OppemElzas den lsten Septembeste van geheel Indië, bleef, vooral nadat ber 1727, ontving zjne opleiding te Romet
de Portugézen in 1641Malac,
caverlorenhadden,
het m iddelpunt van een reusachtigen handel.
Alde bezittingen van Portugal:van de Kaap
de Goedc Hoop t0t aan Macao ln China,was

en zag zich benoemd t0tcanonicusvan Porentrui en in 1772 t0t bisschop van Lydda in

onderkonlng van G0a, en het gezag van de
regtbank der Inquisitie strekte zich uit Over
alle Portugézen in Indië en over alle inboor-

teljkheid naardeAlgemeene Staten teParjs

partibus inidelium en t0tsulraraanvan den
vorst-bisschop van Basel. In dle betrekking
onderworyen aan de heel.
schappj van den werd hj in 1;89 alsatkevaardigdedergees-

gezonden en kon er zich zôô goed vereenigen
met de nieuwe constitutionêle denkbeelden,
lingen, die de Christeljkegodsdiensthaddell dat de Nationale Vergadering de bisdommen
aangenomen,doch nietoverden onderkoning, Parjs,Haute-Marne en Rhin aan zjne zorg
den aartsbisschop-primaaten zjn vicaris.Maar toevertrouwde.Nu vestigde hj zjn zetelte
a
ldieglanswasreedsna11
/ceeuw verdwenen4 Pari
js bezocht de zamenkomsten der revode oorzaak hiervan 1ag in de handelingen der lutionaire clubs,en stem deopden idenNovemJezuïeten en der Inquisitie,iu eeue onvoor- ber 1793 met 13 van zjne vicarissen zelfb
zigtige verm enging der lagerelndischekasten, vof
v de afschaffing van hetChristendom.llj
en in de veroveringen der Nederlanders en werd tegeljk met Chawmette in hechtenis
Engelschen.De ondergangderstadwerdvoorts t
gynomen en den 13den Apxil1794 geguillobevorderd door het verergeren van het reeds lneerd.
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GöBEL-GOBELINS.

Göbel.Onderdezen naam vermeldenwj:
Karl C/zrlfo.pA Tralt
yottFrïeAvlcszzGöbel,
een Duitsch scheikundlge. Hj werd geboren
den zlsten Februarj 1794te Niederroszla bj
W eimar, was eerst te Eisenach apothekersleerling, legde zich vervolgens t0e Op de
natuurkundige wetenschappen, hllurde er in
1818 de hofapotheek, vestigde er zich het

volgende Jaar als privaat-docent en stichtte
er een bloejend pharmaceutisch-chemisch
instituut.Hj schreef:sGrundlinien derpharmaceutischenChemieundStöchiometrie(1821,
3de druk 1840)''1 nArzneimittelprifungs-

w erden opgevolgd door een Hollander, Glwok

genaamd,die de Hollandschewjze vanscharlaken-verwen naarFrankrjk Overbragt.Zjne
fraaje voortbrengselen boeiden de opmerkzaamheid van den minister Colbert, die de

njverheid in Frankrjk zooveelmogeljk bevorderde,en Op raad vanzjneerstenminister
beslootLodewl
jk XIV den grond tekoopen,

waar in 1662 de tegenwoordige gobelinsfabriek werd opgerigt.Men bouwde er woningen voor kunstenaars en werklieden,opende

er werkplaatsen voor het sljpen en zetten
vanjuweelen,voorhethorologemaken,voor
lehre fiir Vorlesungen und zum Unterricht draai-en beeldhouwwerk enz., voortsverfirJunge Pharmaceuten (1824)'',waarnade hief men deze zaak t0t eene Koninkljke
regéring hem belastte met het toezigt op al inrigting, w aarover in 1667 hettoezigt werd
de apotheken inhetGroot-llertogdom W eimar, Opgedragen aan den eersten hofschilder Leen: rDie pharmaceutische W aarenkunde àrlzl. M en zag zich echter genoodzaakt,Om
(1827- 1834,2 dln)''.In 1848werdhjhoog- in 1694 alle w erkplaatsen,behalve die voor
leeraar in de chemie te'Dorpat,en in 1834 tapjten,te sluiten, hoewel de hooge prjs

deed hj een wetenschappeljkelz togt, door
hem beschreven in zjne pReisein dieSteppen
dessiidlichen Ruszlands(1838,2d1n)'',welke
hem den grooten Demidowschenprjsvan de
Russisch-Keizerljke Académie van W etenschappen bezorgde. In 1839 werd hj staatsraad en schreef:rGrundlehren derPharmacie
,- en Dlleberden Ein(1843--184714 dlnl''
iusz der Chemie auf die Ermittelung der
Völker der Vorzeit (1842)''. Hj diende als
raadsman bj hetbouwen eenerinrigting t0t
vervaardiging van kunstlpatige minerale wateren te Riga.Yoorts leverde hj eenerBeschreibungdesSeebadesbeiPernau(1845)'',bezocht
in 1846 en 1847bjherhalingRusland,om er
proefbemingen met het doorhem uitgevonden
schietkatoen te besturent gaf in 1849 eene
XAgrikulturchemie fiirVortrëgeaufUniversit:ten''in hetlicht,enoverleedden27stenM ei1851.
Franz zvtvïtzzC Göbel, een Duitsch staats-

man.Hj werd geboren teJauernig den 4den

M ei 1802, bezocht het gymasium te W eisz-

wasseren wjddezichdaarnaaan denhandel.
In 1827 stichtte hj te Jëgerndorfeene groote
verwerj, en hj genoot de algemeene achting
in z0ohooge mate,dathj in 1848 afgevaardigd w erd naar de Nationale Vergadering te
Frankfort.Hier nam hjplaatsin het regtercentrum.In 1850 werd hj burgemeestervan

dezervoortbrengselen endelangetjd,dienzj
vereischten,verhinderden,dat zj handelsartikelen werden.M en bese,
houwde zeechterals
ietsroemrjksvoorFrankrjk en bleefzevervaardigen op kosten van den Staat.Demuurtapjten, metschilderstukken naarde doeken
van Fransche en Italiaansche meesters v00rzien, versierden vervolgens de Koninkljke
kasteelen of werden als geschenken aan
vreemde vorsten of' htlnne gezanten en aan

h004e staatsambtenaren gezonden.De latere
konlngen bleven deze inrigting uithetzelfde
oogpuntbeschouwen en hielden haarin stand.

Tegenwoordig zjn er40tapjtweverswerkzaam. Elk van hen heefteen Jaargeld van
1800 t0t 2200 francs en moeteen zekerminimum van werk leveren. Men kan hen niet

geljkstellen met gewone fabriek-arbeiders,
want van Jongs af aan hebben zj de zeer
ingewikkelde kunst van het tapjtweven geleerd, weshalve zj 0ok op zekeren leeftjd
een pensioen ontvangen van den Staat.Zj
verrigten alles,wat t0thet maken der gobelins behoort,nameljk zj vlechten de schering (chaine),spannenzeop hetweefgetouw ,
brengen het geschilderde tafereel op de stshering over en kiezen de noodige kleuren van

wol.Bj het weven is de werkman gezeten

tusschen het weefgetouw en het patroon,
Jëgerndorf en bekleedde die betxekking t0t het gelaat naar hetlichtgekeerd,terwjlde
in 1869,Voortsmaaktehj zichverdiensteljk werk-toestel tusschen hem en de ramen der
als lid van de Silezische Kamer van koog- werkplaats is neêrgezet. De wol, die voor
handel en a1s afgevaardigde naar den Silezl- inslag moet dienen,heefthj op kleine spoeschen Laqddag.Hj overleedinFebruarj1873. len in eene m and naasthem staan.De draden

Gobehns (De) of beroemdemuurtapjten verschaFen hem alle mtlgeljke kleuren en

ontleenen haren naam van Jean Gobelin,een
wolverwer, die in het midden der 15de eeuw

schakéringen, die zoo weinig van elkander
verschillen, dat alleen een geoefend 00g ze

aan de beek Bièvre te Parjs eeneverwerj
stichtte en binnen korten tjd een aanzienljk
vermogen verwierf. Zjn zoon Philibert en
zjne kleinzonen bleven methetzelfde gevolg

kan ondersoheiden,weshalvemen de tapjten
van zeer nabj moet beschouwen,om op te

de zaak voortzetten,en hun grondbezitw erd
zöô'groot, hltnne frma zöo' beroemd, dat
eene aldaar aanwezige beek o0k nt1nog rLa
rivière des Gobelins''heet.Hunne opvolgers,
die den geslachtsnaam van Canaye droegen,

merken, waar de ééne kleur in de andere

overgaat.Zoodra hj eenenieuwekleurnoodig
heeft,breekt hj den draad af,en zoektin
de mand naar het spoeltje, dat hj behoetl.

Degobelins-weverwerktslechts04ééneplek,

zoodat somtjds 2 ofmeer werklleden bezig
zjn met het voltoojen van hetzelfde tapjt.
bepaalden zich nietbj de wolverwerj,maar Zj aanschouwen hun werk steeds van de
verbonden daarmede eene tapjtweverj. Zj achterzjde,zoodat zj hnnne plaatsmoeten

GOBELINS- GOBI.

verlaten om zich naar de voorzjde te begcven, wanneer zj de werking der gekozeyle
kleuren willen beoordeelen.Omdat de tapjtwever slecllts een klein gedeelte il1 gereedheid brengt,neemthj dehjnstoklet
lrschakéringen waar,zoodatdegewevene copj dool'
de glansrjke kleuren der w0loppervlakkig
de beste schilderj in olieverw nog overtreft.
Trouwens een bekwaam en vaardlg tapjtweverheeft3 Of4jaarnoodig,om eelltafereel
van middelbare grootte op een tapjt Over
te brengen.Men heeft2 soorten van gobelins,
nameljk dehaltteD,
sé'
eendebasseîïq
sze.Eerstgenoemde sgort,wellte wj besthrevellhebben,wordt bewerkt bj een verticalen,en
deandere soortbj eenhorizolltalen stalldder
schering. Deze laatste levert ec.
httr mint
ler
i'
raai
je voortbrengselen el1 is niet meer iu
gebrtlik.

625

die de beginselen van hetteekenen,de stt
ldie
naar de antx
-eken en die naarhetlevendmodèl
omvat. Sommigen leeren er 0ok het pastèlteekenen en ht't schilderpn metolieverw .llet
atelier voor hetaanhechten,waar 5 porsonell

werkzaam zjn,dient0tn de verschillendoa:gewerktegedeeltel
zvan een nieuw muurtapjt
zaâ
'm te voegon,ot
?ook o1n de versletene of
bedorvenegedeelten van ottde muurtapjten te
herstellen.Deaanhechterverrigtmetdenaald,
wat de wever llzet de spoelvolbrengt.Ein-

deljk is mct dezt)tàbriek tlelt
q werkplaats
voor wolverwerj verbolden. Zj is thans
gesteld onderhetopzigtvallLlen scheikundige
Cltel
've'
ul,dieeonjaarljkschttnct
urstlshot
ldtos'er
toegopastecht'
lltle en e()
n tweejarigen ovcrde
klearen.'
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uaamd? in hetMongoolsclzx
'
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*
jai
no (Zftndzee),

Ahinéstt
he naam val
z eene woesto hof
lgEen dergeljke tak van njverheid,in 1604 is dtl(.z

door M arîa #dî Medici in Frankrjlt aange- vlaltte ofstç'ppe van Midden--izië,welke zitth
l
tweekte11door bjdragon uitdeschatkistgc- tusschen 34.$en 48ON.B.in eeno noordoostcstet
lnd, was eerst in het LouA'
r0 geglaatst, lijke rigting over eelze lengte van 3'iO,ot'van
j-riviertler'
laarim)bi
j
we
r
d
d
a
a
r
n
a
o
v
e
r
y
e
b
r
a
jt
na
a
r
Ohalllot in deJoerang-uhasj(eenezi
eene vroegere zeepzlederp,w eshalvemenhem Khotanot'Eltslit0taallhetgrelzsgebergtevan
metden naam vallSavottneriebestemyelt,en Mands-iberijetlltstrelktekla,
lzooheellslr
hrjtttdol
)r
is in 1826 mt.t de fabriek der Gobellns ver- hetOc/steli
jkerroorl'
a'
n(1flein-lsoechari
je)enAloll
eenigd.De schering dersavonnerie-tapjten is golië.D oorgaalls bcdgelt m011lul-'ttlt
!waasti
jn
desgeljks loodregt gepiaatst, maar dubbel. Gobialleen hetbosteli
jkgetlf
lelte,httwtt
lkt0t

Elke tlende draad verschilt van de 9 voor- Alongoliëbelloort.Dittlitgestrektegobitàd,het-

gaandeen komtovereen metdeljnenderOp well
t40000(()geogr.mi
jlbesl
aat,varmtgtàenshetmodèlgetrokkenequadraten.Deze vormen

zins eene eonvorm igt)vlakte (,n evenmilzl)()11e

v00l'den tapjtwëverheteenig rigtsnoer.lIj volslageue zalld-en rotswocstelli
j;ht
?tbestaat
is geplaatst met den rug naar het licht,be- eigenli
jk uit 3 atkantlerli
jlto gewestel. llet
werkt den regten kaltvan hettapjten zit noordeijk eilzaidtljk gewest,tt
lrlloogtevan
vôôr het weefgetouw en vtsôrhet daarboven 1000 t0t 1500 N()d.elbgvelz tle ztte gelegen,
opgehangen patroon.l1j wtrkt op de wjze ondersllheitlt zich,als stepllta,daoreeizh-asttllz

derEuweelweversmefuaalden,wellkedediltte grond lllet bergketens en lleuvelreekstln,wtàlke
hebben van een stroohalm en aan het êéne lllet voet
lergrassen e11strt
likellbtgrot
àid zjn.
uiteinde plat en scherp zjn, zûot
lat zj bj Alleen aan deze 2 gew tàstttn g'evtln de A10nhet doorhalen insnjdingen lnalten in de dra- gûlen dttn naalllvau Gabi.ll:tiniiltlengewixst,
den der schering elz pltzx's vormen, hetwellt dat gemiddeld 70 googr. lllt
jl breed en :00
vervolgens met eene schaar geëFend wordt. Ned.t?1bovi?n de oppors-lakte (1:1-zet)verhtven
De wollen draad is zamengesteld uit ($ Of is, vorlut daarelltd.gen tlelztlvolltolllel'
le zaudzelfs uit 7 draden van vcrschillende nuallc,es, en rotswrotl
stellj,dkleigellljkeZalldztlta,uaar-

die weinig vau elltaâr versehiilen. De rangschikking deztr nuances vereiseht eene ougemeene bedreverlhtid s'an den w ever, die er
als het ware rnede schildert,evenals desehil-

schi
jnli
jl
t de beddiilg vau et
?lle voornlalige

a1s de vervaardigers van muurtaptjten.

er uit etl
ne vastd ltlëmlaag, gedeclteli
jltaan

binnenzkte. De grond btlstaat t!r etthter llitzt
uit l()s zalld,nlaardit laatste is er mtlt,zoutdeelttn vermellgd,hil?r endaarllletrieten zotltder met zjl
z penseel. Een savonnerie-tapjt is plalzten bedekt,en men vindt tar op sommige
zeer dik en wollig;hetovertreftde Perzische piaatsen kleiue zotlte lueren.l-loe digtt)r lllen
tapjten in volkomenlleid van teekening en t0t dtlgrttllzen vail dit gtlwest naderf,deste
kleur. Het is voor den vloer bestem d, ver- lneer verdwi
jnt het zand ttn ziet lllt,n (
Jen
eischt een arbeid van 5 t0t 10 jaar en kost bodem lnet stuellbroltken elz grais?m erstal
' pis,voorts O()k lllt)t c'
zlalttetlon,
gewoonljk 70- t0t 150000 w'
ranqs.lletaantal porfler e)1Jas
tapjtwerkers is 37, en oolt deze worden op carlleool(,n agaatbodq'ltt,tLlssrllen welkezich
l, otde bodtllu btlstaat
dergeljke wjze bezoldigd en gepensioneerd lage struikon vtlrhelïtti'

Behalve de nOalérie dcs Gobeiins''2 eene de oppervlakte 111t't zout bedtlltt, ot'goheel
verzameling van oude muurtapjton,in 3zalt
lj.
j llaakt,ot-uletzoutplallten begroeid.Over llet
opgehangen, vindt men bj de tàbriek een gehecl hebben de lallden in llet llool-dtln en
groot magazjn voor de verschillendesoorten zuiden dtlzer laagte httt #tlorkoluelzvan eene
van gekleurde w 0l, voorts olldersclleideue steppe m et onaxzienbare wtlidell.Even arm oevertrttkken , bestemd voorh:t geven 5an 011- dig a1s de Qora is er 00k de j'
auua.Demerk-

derwjs in het teekellen el
z weven,alsmede waardigste ditlren zjn t)
r hi
)t al
vgalitwilde

een atelier voor hetaanllecllten der gobclins. schaap),antilopt
lllen de hamster.Vastrwo0llEen vrj grootaantalleerllllgen uithetbui- plaatsen voor hiellsehen zottlktmttlz ('r te vttrtenland maakt gebruik van de teekeuschool, gee-b. Slcchts zwervelde AIongolellhorden
VII.
10
2
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dolen er rond met hunne kudden,die er zelfs zag zich in 1812 metde Orde der Rêunie verin den winter gnderde sneeqw een overvloed sierd. Voorts benoemde men hem t0t maire
van voedselvinden.Boomen zjn er in het van Montfoort, en na de omwenteling zag
geheel niet, zoodat die zwervers er in den hj zich bevorderd t0tschout-bj-nachten tOt
geweldig kouden winter geene andere brand- directeur en kommandeur der Marine te Vlisstofhebben dan de uitwerpselen van hetvee. singen, in 1817 t0t vice-admiraal,en in het-

Langs de wegen, welke door die woestjn
leiden,bevinden zich waterputten doch deze
zjn veelalslechts karig van watervoorzien
enineenverwaarloosdentoestand,- dikwjls
00k maanden lang meteenejskorstbedekt.
Men kent dewoestjn Gobi00k alleen in de
nabjheid van de Tvegen der karavanen,die

zelfdejaaxontvinghj de OrdevandenNeder-

Goblus.onderdezen naam vexmeldenwj
diensteljk hebben yemaakt,nameljk:
Otto Willem Gpllff.
#,geboren pp hetkasteel
te Montfoort den lsten December 1758.Hj
werd aanvankel/k voor den koophandel be-

vertrok hjjnaarBanda,o1nerbj hetdempen

landschen Leeuw.
Vooral tjdens de Belgische omwenteling,
met het opperbevel over Vlissingen en Over

de zeemagtop de Schelde belast,gedroeg hj
zich metbeleid en moed,zoodathj in 1831

benoemd Nverd t0t kouasaandeur der Orde van
reeds sedert eeu:ven het verkeer tusschen den Nederlandschen Leeuw , ill1840 t0t
China en hetnoorden van Azië onderhouden. grootkruis van dezelfde orde, en in 1841 t0t
eVlissingen
De belangrjkstevan deze wegen isdievan luitenant-admiraal.Hj overleed t.
Kiachta en Maimatsjin over Oerga en Ka1- den zdenJanllarj 1848.
JFàzwdr Gobilts1 een Jongeren
gang of Tian-r
fsjia-Keoe naar Peking.De Izaök
oms
Hjtrwe
eeks
rdh
get
bo
Ja
re
an
r
oudste berigten omtrentdezelanden zjn die broedervan denvoorgaande.
van Gerbillon, pater der Jezuïeten, die in op hetkasteelteM ontfooxt
1688 t0t 1698 achtzendelingsreizen volbragt, 1761.Hj nam dienjt bj de Marine,werd
die van den Nederlander Evert r.
:lrtzzdtft
:z. weldra kapitein,en vertrok alszoodanigonder
Ides (1692-1694),en die van LorenzZt
zzl
,
2d, kapitein Staringlt naax Oost-lndië,het bevel
die op lastvan Peter de Grtl
pfeeene reisdeed voerende over de brik rDe Merkuur''van 16
naar Peking. Langzamerhand echter hebben stukken.Bj Batavia aangekomen, werd hj
reizigers van lateren tjd meorlichtOverdie met kapitein Hartman, bevelhebber op gDe
Bellona'' naar Ternate gezonden. In 1791
gewestep verspreid.

3 Nederlanders, die zich als militairen ver- vanden opstand behulpzaam tewezen.Hierbj

stemd, doch trad weldra in zeedienst, zag

zich in 1779t0tluitenantbevorderdenbenoepd

t0ttweeden oëcierop hetfregatrDeBriel',
waarmede hj den 3osten Me1 1781 vôör de

straat van Gibraltar het gevecht tegen de
Engelschen bjwoonde, diende achtereenvolgens 0p De W assenaar''en rDe H ercules''1

echterontving hj eene gevaarljke wondein
hetregterdjbeen,zoodatltjweldrabezweek.
Hendrik X#Z/J/Z/I Gobius,een zoon van Otto
F'JIJ:Z/).Hj werd geboren ophetkasteelte
Montfoort den liden September 1799 en ontving zjne Opleiding aan de académie voor
artillerie en genie te Delft. In 1817 als 2de
luitenant bj het 2de batallon veldartillerie
geplaatst,zag hj zich weldra bavorderd t0t
kapitein? was in dien rang werkzaam aan
de acade
'mie te Breda,werd in 1846 maloor
en insped eur van de artillerie der Marine,
in 1854 luitenant-kolonel bj den staf der

en ontving in 1784 hetbevelover de kotter
DDe Panther'' waarmede hj*onderscheidene
togten deed naar de Franschehavens,M adera artillerie, in 1857 kolonel en kom mandant
en W est-lndië.In 1787 stelde de Stadhoader van het2deregementvesting-artillerieteBreda,

hem aan t0tkapitein terzeeW hetCollegie
derAdmiraliteitvan de Maas waarnahj als
tweede kppiteinophetschippcentaurus''onder
kapitein 'fHo@teenereisdeed naardeMid-

en overleed aldaar den 16denJulj 1857.A1s
eene regtmatige belooning voor zjneuitvin-

ding van percussiesloten voor hetgrofgeschut

aan boord der schepen, werd hj in 1843

dellandsehe Zee.In 1791 werd hem hetbevel benoemd totridderderordevanden Nederlandtoevertrouwd over hetfregat rDe Briel'' en schen Leeuw ,waarna hj in 1849 nog vertoen hj bj hetoverbrenyen vantroepennaar sierd werd met de Belgische Leopolds-orde.
Goblet(AlbertJoseph),graafran x#llWlîtx,
Suriname daarmede schlpbreuk leed op de
Engelsche kust, werd hj als kommandant een Belgisch generaal, geboren te D00rgeplaatst op het fregat pcastor'', waarmede nik den 26stenMei1790,Ontving zjneoplei-

hj eene reis deed naar de Middellandsche ding aan militaire scholen in Frankrjk en
Zee, alwaar de Dey van Algiers hem t0t trad in 1811 als oëcierdergeniein Fransche
onderhandelaar verlangde t0t het sluiten van di
enst, nam deelaan den veldtortin Spanje
en klom weldm op t0t kapiteln. Na den
den vrede.
BP
'
* de omwenteling van 1795 nam Gobius va1van Napoleon zag hj zich geplaatst bj
zjn ontslag, doch werd,a1s hiertoe aange- hetNederlandscheleger,streed bj Waterloo,
zocht, in 1805 geplaatst bj het ministérie werd toegevoegd aan het korps ingenieurs en
van Marine,en in 1808 t0tchefde bureauen bestuurde den bouw der vestingwerken van
in 1809 totridder van de Orde der Unie be- Nieuwpoorten Meenen.Daarhj zich bj het
vorderd. Bj de inljving des lands in het uitbarsten van de Belgische omwenteling van
Fransche Keizerrjk zag hj zich belastmet 1830 aan de zjde der Opstandelingen voegde,
de directie van de Kweekschool voorde Zee- werd hj doorhetVoorloopig Bewind bevorvaart te Amsterdam , doch werd in 1811 op derd tot kolonelen dired eur-generaalvan het
pensioen gesteld, dreef handel in kaasj en korps ingenieurs en kortdaarna t0t krjgs-
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commissaris-generaal.Dewjlmenhem echter - en rDialorus de quatuor erroribtls drca
verdacht van begunstiging deroraqle-partj, legem evangellcam exortis et de votis et de
zag hj zich genoodzaaktj in Maart 1831 religionibusfactitiis'')opgenomen indesM0nu-

de portefeuille van oorlog, hem door den menta mediiaevi''van Waleh.
regenttoevertrouwd,nederte leggen.Nietlang
G ockinga is de naam van een 0ud Gr0daarna echter koos Doornik hem t0t lid van ningerl
andsch geslacht.Daartoe behooren:
de Kamer van Vertegenw oordigers) W aarna
EoltofEldeGpclïzwl,gevestigdopzjnstexk
Koning Leopold hem benoemde t0tinspecteur- kasteelte oosterbroek.Hj hadalsaanhanger
Feneraalvan dc vestingen en van hetkorps der Vetkoopers aan de burgeroorlogen deel
lngenieurs,entnadathj alsBelgisch gevol- genomen, maar in 1399 met de Staten van
magtigdede ConferentieteLondenhadbjge- Groningen en met de stad een zoen gesloten,
woond,in 1832t0tministervan Buitenlandsche waarbj hj beloofde,dewetten deslandste
Zaken. De gevolgeu zjner staatkunde waren zullen eerbiedigen.Hieraan werd nietvoldaan
de dwangmaatregelen tegen 0nsVaderlalzd en en Eolt voor den gewonen regtergedagvaard.
de Conventie van 21 Mei 1833, welko aan Om verderedreigendegevolgen teontwjken,

Belqië een voor zjne njverheidhoogstweldadly statusqu0waarborgde.Intussellenwerd
hj nletherkozen alsvolksvertegenwoordiger,
zoodat hj den 27sten December 1833 zjne
ortefeuille nederlegde en alsgezantnaarBerljnvertrok,waarhja1szoodanig werkzaam
wasvan 1FebruarjtOt31Mei1834.Nt
lging
hj in die betrekking naar Lissabonywaar
hj redtlrende den opstand van 1837aando
Konlngin belangrîjkediensten bewees,zoodat
zj hem t0tgraafran x1.
Jri?'
JD bevorderde.In
1839 keerde ht
j tertlg naarBrusselen werd
erministervanStaatzonderportefetlille?terwjl
hj voortsin datjaarvan 15Julj t0t13N0-

voldeedhj aanalleswatmenvanhem eischte.

Zelfsslechttehj de wallen,demjtegedeelteljk de gracht en dankte de krygslieden af,

ja, deed zelfshetaanbod Om zjn kasteelin
handen te geven van zjne tegenstandersen
zelf als gjzelaar naar Groningen ofAppingada'
m te gaan.Nadat hj aldie aanbiedingen
gedaan had,werd den 29sten April1401 nogm aalseeneovereenkom stgesloten.Diensvolgens

z0u hj zie'
hrustighouden,aandewettengehoorzamen ()l
z zjne bezetting naar believen
kiezen.T0t waarborg van de nakoming dezer

belofte z0u hj binnen 8 dagen zjn zoon als
gtjzelaarnaarGroningenzenden,en daardeze

' terw olde bevond,z0u voor's
vember den gezantsqhapspost bekleedde bj zich toen in SVes
Onderscheidene kleine Duitsche hoven.Onder hal
zds Tamme Gpcàùwt
zzjne plaatsvervangen.
hetministérieNothomb(1843)werd hjweder Nu vertrok EoltnaarAvesterwolde,om zjn
metde portefellille s'an Buitenlandsche Zaken zgon naarGroningen tebrengen,doch tjdens
belast,maar trad a,
f in 1845 bj de vorming zjne afwezigheid trokken de Oldambtster
van hetclericaalkabiuetdlt TA:zrz.Den 14den boeren bjeen,belegerden het slot eneischten

Maart 1854 a1sluitenant-generaalOp pensioen

het 0p.D e m oeder van Eolt, die zich op

gesteld, hield hj zieh sedert dien tjd met het kasteel bevond, weigerde zich over te
historischen arbeid bezig. In 1863 verscheen geven.Ter naauwernood konden Eolten zjn
zjn boek: rDes cinq grandes puissances de zoon onder begunstiging derduisternisop het

l'
Europe, dans leurs rapports politiyues et kasteeltertlgkeeren.Eorstgenot?m dezondboden
militaires avec la Belgiyue. Une mlssion a naar Groningen 0111 er te klagen Over het
Londres en 1831'' en ln 1864 gaf hj uit: geweld,dat hem na het sluiten van den zoen

5Dix-huit mois de politique etde nêgociati- werd aangedaan, maar geen van hen Ontons se rattachant à la premièreatteinteportée snapte aan de handen der belegeraars.Deze
aux traités de 1815''.GobletOverleedden 5den echter m aakten weinig vorderingen,en daar

Mei 1873. Zgn eenige zoon E'
l
t
yeen was
eenige Jaren lid der Kamer vool'hetan'
ondissement Brujselen zetelde er op debanken
der uiterste linkerzjde.Hj overleed 1863 in

zj geene kans zagen Om hetsterke slotte
veroveren, roofdelz ztjhetgoud en zilver uit

de kerlten en zonden het naar Groningenm et
verzoek om htllp.De Groningers verschenen
een krankzinnigengestieht. E'ayeen Goblet, met geschut, zoodat de sterkte weldra bezoon en kleinzoon derbovengenoem den,heeft zwjken moest.De bezetting werd gedeelteljk
zich ofschoon nog zeer Jong,reeds een naam vermoord en in de gracht verdronken,geVerWOrV011 als schrjver van Desarmer ou deelteljk van alles beroofd,- het kasteel
déchoir.Essaisurlesrelationslnternationales gesloopt en de gracht geheel gedenlpt, en

(1872):' en rsahara et Laponiel''(1874)''
.
Hj vertegenwool
-digthetarrûndissementBrusin de Provineieale-staten van Brabant.
Goch (Johannvo11),eigenljk JoltannT'
lf
z-

Eolt en zjn zoon zagen zich in ketenen
naar Groningen gebragt.Eerst in 1405 bj
het bestand met den Bisschop van Utrecht
werd hj op vl
*jo voeten gesteld,doch men
per, een voorlooper der Hervorm ing, w erd achtte die verovering zulk eenebelangrjke

geboren te Goch in den aanvang der 15de gebeurtenis, dat het bpsluit gttnomen werd
eeuw en stichtte in 1451 te A'
Iechelen een om daaraanJaarljkseen gedenkdagtewjden.
diaconessenhuis, dat hj alsrectol'bestt
lurde, Eppo Gpc/lzwl, een zoon van den voor-

en overleed den 288ten Maart1475.Tn strjd gaande. l1j smaehtte reeds vroeg met zjn
m et het algem een gevoelen der Kerk drong

hj aan op eelzeOnbelemmerdelezing van den
Bjbel en Op de handhaving van hetbeginsel
derChristeljkevrjheid.Vanzjnegeschriften
noemen wj:rDe libertatechristiana(1521)'',

vadllr in den kerker te Groningen f!n erfde
alzoo den haat van dezen tegen die stad.

Hj was in 1434 hoofdlingvan hetOldambt,
woondeteZtlidbroek ennam in datjaardeel
aan den zoen,die tusschen de Groningers en
40*
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Hamburgers gesloten werd. Dit bestand liep
in 113G ten einde. X2?zp geraakte in tw ist
m et Detmar llepyers, ctln jverig voorstander
der stad Orollingelz,el
z deed allletulogeljke
om den halzdelvallGroningeu te bttlladeelen,

t0t lid derProvinciale staten van Groningen.

der hoogeschool tc Gronmgen, e1
à ovtl
rlecd
in 1641.
Scato Gockinya, een Z00n van tlcll vooxgaande.Hj w erd geborenteGroniugen in1G21
wasin 1672 afgevaardigdenaardtlVergadering

voorts turator der hoogesdlool te Groningen
en voorzitter der comm issie van landbouw.
Gbckingk tLeollold Friedrich Gunther
von),een Dt
litsch dichter) geboren te Grö-

van Koevorden en w asde eerste,dia daarvan
berigt bragt te Groningen.
Scato Imdol
ph GocN zetz, gebarea te Groningen in 1664. 11j was de zoon van A relld
Ludolplt Gpclïzetz, die als overste van een

1828 overleed. Zjne rGedidlte (1780- 1782,
3 dln, nieuwe druk 1818, 4 dlnl''bevatten

KOlling Lodewl
jl
cbonoemdohem t0traad van

State en vcrsierde 110111metdeordeder Unie.
f.
ledurt
m de dtt Frallselle Overheersching was

l1j lidvan dellDepartementaltm raad,en l&a
terwi
jlhj zich stttrkgevoeldedoorzjubond- dc bevrjdiugvallo11sVaderlandbehoërdehj
genootscllap m0t dellm agtigeu Edzavd Civk- t0t (
1o Notabelen, die in 1814 do Grondwet
,
sena,metwienszustprhi
jgehuwdwas.Nadat aannamell. llj werd vervolgons lid vallde
tusschen hem en de Grouintt
rtl
rs oellverbond Staten-Gelleraalenhield erzitting t0taanzju
gesloten en 001k wedor verbrokellwas?bele- dood.llj overlced den 8sten Januarj 1823.
gerden laatstgenoem den hem Op zjn slotte Dcbûlalgrjkst:redevoeringen,doorhem als
Zuidbroek (143
'8).Dczesterktemotlstwelt
lra 1id van deStaten-oentlraalgehoudel
'
l,zjllin
bezwjken, doclt door tusschenkomst van één bundel uitgtlgeven ender den titel:zllet
Cirksena w erden aan Eppo zjutàbozittillgen tegenwoordig stelsel van belastingen in het
teruggegeven,zoodat hj rustig lkou levcn t0t konillgrtjk der Nederlallden getoetst, en een
aan zjn dood,die in 1444 vof
lryit
ll,waarna vez-beterd aangewezen (1818)''
.
de Groningerszi
jue weduwe I'
voutvOï9'
F
c- Joseplt Gtlc/cizwl!geboren teGroningen den
uit het kasteelverdrevcn ezlzich al 28:ten Md 1T78.ll!
jstut
leerdeclzpromoveerde
de qoederen van hun gverleden tcgenstander erindereyten?pradiseerdt
)ereerstalsadvocaat
tûaëlgenden.
t,11werd ln 1814 inspectour der rcgistratie in
Bcato Gcclïzel, geboren te Grollillgen in Groningen enDrentho.In1818wel'
dhjregter
hatjaar1566.11jwerdin 1595seeretarisvan van.instructie bj deregtbanlkteGroningcn,
Gedeputeerde Staten en in 1602 raad en syn- voorts vice-president,daarna president, eerst
dicusderommelanden,- voortswashj in bj deregtbanlt en daarna bj hetgeregtshof,
1618lid van de Vergadering der Staten-Gene- totdathtjil
&1818 een tervolontslag ontving.
raal te 'sHage.1lj behoorde t0tdegedele- Bovendion was htj- mcteenetusschenpoos
geerde regters,die vonnisvelden over Olden- van 1825 t0t 1827 van 1823 t0t 1843 1id
àczwekl
el#f,deGropfenHoogerbeets,wasctlrator vcn de Twced:Kamordm'Staten-Generaal,-

ningen dUn 1.3den Julj 1748, studeerde te
der Staten-oeneraal,za4 zich metgewigtige llalt
einderiyten,baklt
leddeachtereenvolgens
zendingen belast,decd dlenstalsgedaputtlerde eenige regterljke el
1 administratieve betrtlkte veide, en teekende in 1673 hetvermaard kingen,ellwerd ilz 1802geheimraad van den
verbond met den Koning van Spanje.l1j prius van Ortzzip':-.Fkî#l te Fulda. In 1789
overleed in 1691. Ztill zoon, desgeljks washj dtlol'In
vederik '
Jf
zei
g
lîtnzl11in denadelScatogenaamd,olerleed den llder,September s
tand opgenomen,waarna,llj au-f Dtzl#oz.
G
:
/''
und
1759 in den ouderdom van 76 jaren a1s btlr- ;
î///zco'
y#o</'achter ztjn naam voegde.Eingemeestervan Groningen en (mratnrderhooge- de'l
jk nam hj zjn ontslag uitalle openbare
schûolaldaar.
betrekkiugttn) en vestigde zieh eerstte BerBcaio Gpc/cl,gtz,tjdelzs dt
l belegering van 1ju en vervolgensteAvartenbergin Silezië,
Groningen in 1672 vaandrig van hd korps waar llj de gûëdarelvan deJongsteprinses
studenten. Hj nam deel aan de verrassing vanKoo'
landbestuurde,el1den18denFebruarj
de p13oëtische Episteln'', waaraan hoûge l0f

wOrdt toegekend. Ook zjne psillugedichte
(1772,2dedruk 1778)''
,alsmedezjnegluieder
regement voetvolk deelnam aan denslagbj zweier Liebenden (17'
i;,3deuitgave 1819)''
Senel',volbragtecnige buitenlandsche reizen, worden zeer geroemd. Voorts bezorgde hj
bekleeddein zjnegeboortestadonderschaidene eeneuitgavevandeppoëtischeM'erlte(1817,
ambten,werd er eindeljk burg,emeesterjen 4 dlnl''van llantlo', van het plueben und
zag zich van wegeStad en Landealkevaar- Litterarischen Nachlasz (t820)''van Nicolai,
digd naarde Vergadering derStaten-Generaal. en van de rlteise nach London und Paris

Meermalen werd hjmetgewigtiqe zendingen (1817)''van Bvet&cltneider.
belast.In 1716 sloot hj hetBarrlêre-tractaat.
O0k WaS jjI
*Jp
* resident-curator der académie
te Groningen,en overleed den 9denNovembcr
$737.
CampeyiusA d
'rpîlzizzf:dGockinya,geboren dtm

God.ln 'smeuscheu geest bestaatde bchoefte, gewekt door hetbesef van ztjrleaf-

hankelt
jkheid van de krachten dernatuurof
001.bj hoogere Olltwikkelingdoorhetgezag
der geschiedenis, orn t0t de meest verw t'
J15den Februartj 1748. 11j studeerde en pro- derde oorzaak dier afhankeljkheid Op te

moveerde tc Groningen in de regten, prac- klimm en. De weinig Ontwikkelde zoon der
tiseerde er eerst a1sadvocaat,werd in 1777 natuur vermoedt, dat de verschjnselen der
secretaris der stad,en in 1797 lid van Gede- szhepping, die hem omgeven, vooral de in-

puteerde Staten.In 1802 zaghjziehgekozen drukwekkende verschtjnselen, de openbarint0t 1id van het Staatsbewind en ln 1805 gen zjn van een magtigen geest, dien hj)

GOD.
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naar de mate van zjne eigene kennis met Het monotheïsmnsOfde dienst van één G0d
eigenschappen toerust, welke hj aan zjn is nooit ofnergens de oorspronkeljke vorm
eigen geest ontleent. Naarmate dm-halve de der godsdienst,ofm0n z0u m ooten beweren,
mensch in ontwikkeling, in kennis voort- datdehulde,dooreen Neger aan een fetisj
schrjdt,verkrjgthetgeloofaan dien magti- bewezen, aanspraak heeft op den naam van

gen geest meer waarheid, meer diepte. op monotheïsmus. Teyenover de bekrompenheid
den laagsten trap van ontwikkeling wordtdie en (1e onnoozolheid ll0r oudste godsdienstige
geest enkel voorgesteld a1s eene magt van denkbeolden is het Grieksohe veelgodendom ,
min Ofmeerbeperkten ot
'plaatseljken aard, (looreene oellwenlange beschaving verkregen,

bj toenemende beschaving als ietsredeljks, een aanmerkeljko voortlitgang.Daarenboven
en eindeljk a1s een wil.Terwjldemonsch is den mensch de zucht eigen, om in de

zich zelven en al wat hem omgeeft,afhan- veelheid naar eenheid te zpeken,zoodatuit

keljk qevoeltvan diehoogeremagten zjne het polythdsmus (veelgodendom)allengshet
verpligtlng erkent,om haarte huldigen,ver- monotheïsmus (d0 loer van êên G0d) moest

andert de aanvankeljk vrees voor eene ge- te voorschjn tredon.Bj alleverscheidenheid
heimzinnige magt in een geloofin God. De
oorsprong van dat geloofisgeenszins te vinden in eene zelfbewtlste overpeinzing,noch
ook in eene willekeurige stelling,m aar in de
ingeschapen ztlcht des geestes,Om hetoneindige, dat zich in het eindige openbaart, te
zoeken en zich daarvoor eerbiedig te blligen.

van gaven desgeestes ontwaart men imm ers

in de zedeljke ordeeenoonverbrokelle eenheid. De Grieksche wijsbegeerte heeft zich
bejverd Om deze te zoeken en in woorden
te brengon, (1och het m onothtifsm us bleef
daarbj gel
tlllisterd in de vooroordeelen van
hetpolythoïstischevolksgeloofOt'verloorzjne

Devoortgang vanhetzinneltjk-natuurljket0t gotlsditlnstige waarde. llet polytheïsmus toch
hetredeljk-zedeljkeleven geeftaandiezllcht is een zekere trap van nattlurgodsdienst en

eene bepaalde rigting, en de vrome zielsver- kan dan alleen afgesehaft worden,w anneer
heëng verleent daaraan een zigtbaren vorm m en de 14atu11rd10nst m et v()ll() overtuiging
en een levenwekkenden inhoud. Alagt, ver- vaarwelzogt.Ditontwaren wjindegeschiestand en wilbljven in demeest-verschillentle denis van h0t Tsraëlietische volk.D e ondervorm en der godsdienstigemeeniugen degrond- linge tegerioverstolling van den geesten van
slagen, waarop de mensch zjn godsbegrip de nattlurhooft hetgoleid t0t hetgoloofaan
1e sehopping,
vestigt. Met de ontw ikkeling van het go(1s- een God,die,afgescheiden van t

dienstig bewustzjnmag men evenweldieder boven dozeverhevonwas,hoewelzjnbestaan

godsdienstige m eeningen of die van llet stel- als goest eerst langzaulerhaud erkend w erd
selm atig godsbegrip niet vel'w arren, hocwel door cen volk, bt
j hetwelk n0g velo llorin-

beiden op het naauwst verbonden zjn.Het neringen en overbljfselen btl
stonden van het
godsdienstig gehalte van het geloof in G0d oud Semietische Heiflendom.Volgens het gekan op zeer verschillende trappen van gods- voelen der Israëlioten bleef(70(1,hoewele0n

dienstige ontwikkeliny hetzelfde wezen.Im- geesteljk wezen,toch een monarch?di0 a1s
mers het goddeljke ls voor het gevûeldes afzonderljk woztm boven den mensch was

vromen geheel hetzelfde, hetzj dat gevoel geplaatst,als een m onal'oh,wiens daden veel
zich uitstrekt naar eene veelheid van goden
of reeds gevorderd is t0t het erkennen der

op di0 van een m onarch uit de m enschon
geleken.De godsdienstigebetrekking tusschen
eenheid van G0d, - hetzj het degodheid G0d en de mensehon was op dezen trap van
voorstelt in den vorm van een persgonljk godsclienstige ontwiltlteling die van een uitwezen, of in de Onpersoonljke gedaante van wendig verboud,hetwelk stipte gehoorzaam eindelooze magt, wjsheid en goedheid.De heid eischte aan de voorwaarden van dat
vroom heid vereenigt wat doort1e redenêring verbond, nameljk aan de wet, en alzoo de
gescheiden wordt. D och daar het besef van menschen t0t dienstknechten vernederde.
Eerst hetChristendom heeftdool-h0tgeloof
Gods bestaan,hoewelin hetfliepstvan 'smenschen qemoed gelegen, steeds doûrprikkels aan eell hemelsehen T''-'tzc?e'z',die de mtlnschen,
van bulten m oet opgewekt worden,ztlo staat als naar zjn boeld gesehapen en met ztgn

God aanvankeljk a1shet ware tegenover den geest bezield, a1s ztlne ltinderen erltent?het
lsdienstig bowustzi
jn t0teon veelhoogeren
mensch, totdat Hj tevens als dt
l in ons ont- got
springende bron van hetleven van 'smenschen

trap van pntwikkeling gobragt. D 0 allesver-

geest wordt erkend. Aanvankeltjk brengen vtlllende G0d openbaart zioh, volgens h0t
lndrukwekkende vel'schjnselen buitenhem den

m ensch op hetdellkboeld van hetbestaanvan
een
wezen. Het leven der schepping
# opper
wordt onwillekcurig tlon zinnebcold van 110t
leven der Godheid,Ot'de verbeelding sehept

Christelztloln, in fl()n menseh als dflhoogste
en meest volmaakto liot'tlo tln roopt hem t0t

zjne gemeonsehap, t0teenheid metHem.
D0 kttrkleer vflrvormt
le tliel êénon G0d in
eelz drievoudigen, en t
.
le wi
jsgeortln slooft
len

de zonderlingste gedaanten, welke zj t0t zich af, flm eeno bepaling te gtlvon van het
Goden verheft, zoodat velerleivoorstellingen wezen van G0d ellrpt
leljl
te bowjzen to vinomtrent het bestaan van G0d zit
sh metelkan- (
lell voor zt
jn bestaal). 5Vaa1* het verstand
der vtlrbinden.Eel-st dan,w anlleer (1e m ensch hcn in (len stoel
t liet, bt
ll'ilp()n zt
j zicll op
dnorgetlrongen is t0tde ltenilisvan (1t)nattlm-- hetgt
tv()ol,en ditlafttstt)01,(
.
àn(10vf
lorhlllllze
zrtlim velil.Zj vonden e'
r,
ljke tn zedeljke Ordelling t
ler dingeu,ont- tlesplttgelingen eel
0 rigtilzg,dool-Rplnoza
vangt zjn goloof in G0d eene betel
-e,eene naar ztjïneentlen,i11(1.
m eer bepaalde gedaante.
aangewezen, een onzienljken G0d? t
le bron
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0n oorsprong van alhet bestaande, - een

beschouwd. Vervolgens acht men die ver-

wezen,datzj metden naam van phetAbso- schjnselen en voorwerpen enkelzinnebeelden
lute''bestempelden,doch hetwelk weinigover- van magtige wezens, waarna men zich van
eenkomsthadmetdenG0d desBjbels,- het deze laatste wederom htlogere voorstellingen

voorw erp van de godsdienstige vereering der vormt. Daarna zoekt men, even als in den
Christenen.Daarom kwamen de godgeleerden Staat, in die verscheidenheid eenheid te
tegen de wjsbegeerte in verzet.Zj zochten brengen, door één wezen aan het hoofd te

op verschillende wjzen hetbestaan van een
afzpnderljken G0d,nameljk van een G0d,
die niet vereenigd is methet gesehapene,te
handhaven.Zj vonden steun genoeg bj het
volk, om de pantheïsten (de verdedigers van
Gods bestaan als wereldgeest)terug tedrin-

plaatsen deranderen,- ofeindeljk doordit

wezen als den éénen (10d te beschouwen.

Men scheidtdien G0d aanvankeljk afvan de
wereld, doch eindeljk verbindt men hem
daarmededoordemenschenalszjnekinderen
met Hem te vereenigen. Eindeljk merken
gen, hoewel deze zich n0g geenszins over- wj n0g 0p,datonzevoorstellingen vanG0d,
wonnen achtten.Inmiddelsarbeiden deschran- wegens onze beperktheid,door bjmengselen
derstedenkersvanonzen tjdaan deoplossing van menscheljken aard verontreinigd zjn.

van het vraaystuk,om de modernewereld- onze kennisstrektzich enkeluitt0tde voorbeschouwing ln overeenstemming te brengen
met de godsdienstige behoeften van 0ns gemoed. De voorstelling van een buiten de
wereld geplaatsten G0d,die metde willekeur
van een oostersch monarch alle dingen be-

stuurt en onoyhoudeljk ingrjpt in den l0op

der gebeurtenlssen, is op het tegenwoordig
standpunt onzer kennis ver van bevredigend.

werpenonzerbevatting,-.nameljkzoodanige,
die wj metonze vermogenskunnen waarnemen. Onder deze is de mensch hethoogste,
hetmeestvolmaakte.om diereden stellen wtj
0ns G0d v00r als een volmaakten mensch,
volmaakt in magt, wjsheid,liefde enz.
W j weten echter, datGod meer isdan de
volmaaktste mensch? - dat Hj,bjv-,niet
gebonden is aan rulmte en tjd. Er is voor

H0e moejeljk het is, zich omtrent het
bestaan van G0d tevergewissen,bljktreeds Hem geen verleden,tegenw oordigoftoekomst,
uit de verschillende bewjzen,diemen daar- - het is alles één.Ditgaat 0ns begrip ver
voor aangevoerd en later a1s ontoereikend te boven. H0e zouden wj dan hetverband
verworpen heeft. Een eerste bewjs is het kunnen doorgronden tussehen de voorwetendontoloyiselte, afkomstig van Auynstin'
us;deze heidvan G0dendevrjheidvan denmensch?
beweerde dat een hoogste wezen bestaan Immers wanneer wj aan den mensch de
moest, omdat men hetzich kan denken.Het vrjheid ontzeggen, is htigeen verantwooris later door Descartes en M oses .
Mdz3&l,
9.
$pAz3 deljk, geenzedeljk wezen meer;wanneer
ontwikkeld.- Leibnitz,Ofc/
rkeenWp/beriepen wj daarentegen de voorwetendheid van het
zich op het oosmologisel
tbewjs,nameljk op opperwezen wegnemen,maken wj 0nseene
de wet van oorzaak en gevolg. Onze rede zeerbekrompenevoorstellingvanzjnbestaan.
kan zich geen gewrocht zonder Oorzaak voor- Eindeljk komen wj alzoo t0t het besluit,
stellen; derhalve moest ztl opklimmen tot dat het ieder voegt, om trent de m eeningen
eene eerste Oorzaak,- totde bron van alle aangaande G0d en de godsdienst de grootste
dingen, nameljk t0t God.Vervolgens poogcle verdraagzaam heid in acht te nemen,daarhet
men het bestaan van God te bewjzen door niem and gegeven is, over'zaken des geloofs
middelvap hetplt
ysico-theologiscltbewjs,ont- een beslissend Oordeeluit te spreken.
leend aan de doelmatige en hoogstvoortreffeDewetenschappeljkevoorstellingvan 'tgeen
ljke inrigting van de geheele natuur,welke Omtrent het hoogste W ezen bekend wordt
getuigenis geeft van een vastplan,hetwelk

geacht, bestem pelt m en m et den naam van

vooraf ontworyen moetzjn dooreen wezen, yodyeleerdlteid (theologie).Eigenljk heeftdus

dat in het bezltis derhoogste wjsheid.Ein- elkegodsdienstleerhareeigenegodgeleerdheid,
deljk verscheen Kantmethetmorllebewjs, zoodat erwe1eenstwjfelisgerezen ofmen
gevestigd op het bestaan eener zedeljke aan de godgeleerdheid den naam van w etenwereldorde, op het innig verband tusschen
geluk en deugd,daa'
rzulks 0nsdeovertuiging

schap mag toekennen.T0tnu t0ebestaanaan

onze académiëngodgeleerdeJt
xcf
z/fdifdz/,welke
geeft, dat de ma#ige oorzaak van ditalles volgenshetJongstewetsontwerp Ophethooger
zelfeen verheven zedeljk wezen moetzjn. pnderwjs in Jàeltlteiten rt
zz/godsdienstwetenMen dientalzooteerkennen,dathetbestaan dc/
lcz zullen herschapen worden. Volgenshet
van G0d t0t nu t0e nietvatbaar is voor een spraakgebruik onderscheidtmendegodgeleerd-

bewjs in den gewonen zin van hetwoord, heid in eene natnltrlî
jke,die hare kenbron
maar eene zaak is van geloof,en dat hetdit vindt in 'tgeen de rede aangaande G0d en
geloof zoo w einig aan goede gronden ont- zjnebetrekkingt0tden mensch uitdenatuur
breekt,dat men heteen redelj;k geloofmag opmaakt, en in eene yeopenbaarde, die hare
noemen, - en ditisgeheeliets anders dan kenbron vindt in den Bjbel.Degodgeleerd-

eene meening,eene Onderstelling,eene Opvatting. Voorts is heteene onloochenbare waarheid,datde voorstellingvan G0daanmerkeljk
verschilt op verschillende trappen van menscheljke ontwikkeling. Op zeer lagen trap
worden natuurverschjnselen ofbepaaldevoorwerpen als goden ofopenbaringen der goden

heid splitst men voorts in een Mstorisa ,ph'iJt/tçpy/llcl en praetisa gedeelte.T0theteerste

behooren de uitlegging der Gewjde Schrift
en de kerkgeschiedenis,- t0t hettweede de
stelsel-en zedeleer,- en t0t hetderde alles
wat op de w aarneming van het herders- en

leeraarsambt betrekking heeft.Het eerste be-

GOD.
schouwt de feiten - hettweede ontwikkelt
ze t0t een regel desgeloofsen deslevens,en het derde maakt een en ander dienstbaar
aan de volmaking van den mensoh.Een we-
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en geregeld.In de oosterschelanden,bj al
dienst, zooals zj zich openbaarde in de

de volken der oudheid,beheerschte de gods-

leerstellingen van kerkgenootschappen en ge-

tenschappeljk godgeleerde heeftderhalvebe- dragen werd de door priesters der Kerk,den
hoefte aan de kennis der talen, waarin de staatsvorm in alzjne onderdeelen.Zj was
o
udeoirkondendergodsdienstzjngeschreven, de grondtoon van geheelhetmaatschappeljk
aan de kennis derwjsbegeertemethare zamenstel; zj gafleven en geest aan alle
opvolgendestelsels,- en vooralaandekennis mogeljke sodale toestanden.De Kerk bçzat

van den m ensch,en aan eene heilige begeerte,
Om dezen t0thoogerevolkomenheidtebrengen.
Het brengen van hulde aan G0d,hetgehoorzam en aan zjn welbehagen noemtmen
yodsdienst.Dezenaam iseen zeeroneigenljke,
en reeds Pawl'ltsheefthetbegrepenengezegd,
Kdat G0d niet van menschenhanden gediend
wordt als ietsbehoevende''.Het woord gods-

de oppermagt over den Staat. Eene magtige
priesterschaar nam voortdurend alle middelen

te baat,Om,t0t eigen voordeel,dieoyperheerschappj te bevestigen en tebestendlgen.
In de Middeneeuwen trachtte de in magt toe-

nemende Staat zich van dieheerschappj vrj
te maken:de wereldljkemagtscheidde zich
af van de geesteljke, trachtte zich onder

dienst is alzoo afkomstig uit een tjd,toen harenschepteropterigten,en beproefdeOm de
de mensch zich zelven beschouwde als den
dienstkneehtvan den als monarch voorgestelden G0d en komt volstrekt niet overeen met
den geest van hetChristendom.Niettemin is

r0l van dlenares te verw isselen met die van

meesteres.Dit is de strjd van hetKeizerschap m et het Pausdom .D e Hervorming der
16de en de groote revolutie der 18de eeuw

he
tzel
infhe
tsgraakgebruik behouden gebleven, hebben erhetmeestt0ebtigedragen,om het
s bezlgt men hetin verschillende bekarakter en de beteekenis van de godsdienst
teekenissen.Vboreerstin diehrxngodsdienstzin, in den Staat te veranderen.Van eene magt
zoodatmen metrodsdienstnietsanderbedoelt boven werd de Kerk meeren meereenemagt
dan 'smenschen Inwendigeovertuigingomtrent In den Staat, aan dezen ondergeschikt. De

zjne betrekking tot God.Daarna in die van Staat maakte op zjne beurt misbruik van

yodsdienstleer, zoodat men wel eens spreekt zjne magtoverdeKerl
t:hj mengde zich in
van de vier hoofdgodsdiensten, nameltlk de de zaken van hetgeloof,in de huishouding,

Heidensche, de lsraulietische,de Christeljke in de financiën der kerk:hj schreef haar
en de M ohammedaansche.In de derde plaats

eindeljk in die van godsdienstvormjgelegen
in de plegtigheden,bj de uitwendigeeeredienst in gebruik.In dezen zin w as de godsdiensthoogsteenvot
ldigbjdeeersteChristenen,
dieziclzop stichteljke wjze,doorgloeid van
lietk
le en geloof,aanliefdemaaltjdenvereenigden.Toen laterdeljdendeen strjdendeKerk

regelen voor en bohandelde haar als onderhoorige. Uit lust t0t heerschen breidde de

Staatzeer zelkerzjne zorgen hierteveruit.
Vandaar het ontstaan van eene Staatskerk,
als éênig toegelatene ofa1sbevoorregteKerk;
langzamerhand werden andere kerkgenoot-

schappen, - eerst oogluikend,stilzwtlgend,
daarna openljk - toegelaten en geduld;-

in eene zegepralende veranderd was,w erden totdat z00 allengs hetware standpuntwordt
er kerken en tempels gebouw d en allengsmet voorbereid,waarop de beschaafde natiën zich
kostbare versierselen getooid, zoodat de ge- zelfsheden ten dage n0g niet hebben kunnen

loovigebj a,
ldienglansderwereldhetgoddeljke sehier vergeten moest.l)e Hervormers
zochten het Christendom t0t zjne vrpegere
eenvoudigheid terugtevoeren,en Calrqnverviel t0t een ander uiterste, toen hj uitde

plaatsen,maardatzjtochdageljksnaderennameljk ,datde Kerk eenevrje,zelfstandige,
onafhankeljkemagtworde,nietalleenin,maar
naastden Staat,zoodatdeKerk zjdedraagster
enkweeksterdergodsdienstin demaatsc'
happj,
bedehuizen alles verbande, w at w eldadig en datde Staat zûrge,dat zj die pligt,naar
werkt op het schoonheidsgevoel van den
mensch.Het veelverm inderde kerkbezoek in

behooren kan vervullelz, zonder de haar uit
het oogpunt van policiezorg voorgeschreven

onze dagen is een bewjs,dat de tegenwoor- grenzen teoversehrtiden.Godsdienstvrjheidis
dige vorm der eeredienst niet meer aan de eene de< schoonste vrutshten derm oderlze bebehoeften voldoet.H et ware alzoo beter:met schaving.Eeuwen van strjd heefthet gekostj
deze laatste te rade te gaan en zich daarnaar om haar voor de maatse.
happj te veroveren.
geleideljk te voegen,dan doorvasthoudend- Onsland isvan den beginne zjner geschiedeheid aan oude vormen de onverschilligheid in
de hand te werken,om later eenenoodlottige

omwenteling tevoorschjn tel-oepen.
omtrentyodenleer,godsdienstrrjiheid engoddzrcfrk verwjzen wj naarMytholoyie,&eî
c:tensrrl
jlteid en Orakel.
De Staatmag niet onverschillig zjn 02;
trentde godsdienstige ontwikkeling van zjne
leden. De godsdienst is een verschjnselvan
zeer veel gewigt i1) dtt lnaatscllappt
j: tl0

nis niet ongelukkig geweest in dien kamp.

Nergens ter wereld werd enwordtdie vrjheid beter gowaardeerd en bewaard;in geen
larld heeft de Staateen juister,regtvaardiger
standpunttegenoverdeKerk aallgenomen,dan

i1z 0ns Vaderland. Bepalen wj ons alzoo
daarbj,om een overzigt te geven van den
toestalàd der Kel-k tegenover onzen Staat en
de wording van dielltpestand te besehrjven.

Onder flt,Republielt (l(ar Vereenigde N ederStaat moet daarop acht slaan en daarmede landen was kraehtens art. 13 van de Unie
rekening houden. De invloed van de gods- van Utrechthetbeginselvangewetensvrjheid
dienst op den Staat moet worden erkend erkendqdesniettem in had de Hervorm de Kerk
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eenzekerOverwigt.Alleen boljdersvan hare zitting hadden.Op geljke wjze werden de

leer konden aanspraak maken op regérings- overige Protestantschekerkgenootschappenbeambten. V00r den Roomsch-Katholieke ston- handeld.
den alleen de militaire batrekkinyen Open: De verhouding tusschen den Staat en de
de uitoefening der Room sch-lfatholleke gods- Room sche Kerk w erd geregeld door concordienstwas zeeraan bandengelegdjen,hoewel daten, die door de wetten van 23 Fructidor

de andere gezindten meer vrjheid genoten, an IX (10 September 1801)en van 18 Gerwerden zj toch 0olt overschaduwd door de minalan X (8 April1802)doorhetFransche

heerschendeKerk.DeverhoudinrtusschenKerk Gouvernement met den Paus waren gesloten.
en Staat was nietin alleprovineiën dezelfde; Hetconcordaatvan1801werdbjovereenkomst
in sommigen mengde zich het politiek gezag van 18 Jun)1827 tusschen W illem I en Paus

meer in dekerkeljkebelangen,dan inanderen. LeoXIIbestendigd.DeKoninrOefendekraehOveralhad evenweldie staatszorguitgebreider tens die conventle invloed u1t Op de benoestreltking, dan uit het oogpunt van policie ming van bisschoppen en aartsbisschoppen.
noodzakeljk wtts.Z0Omocstb.v.dekerke- De Grondwet van 1848 huldigt naasthet beraad verlof van de overheid vragen voor het ginselvanvolledigegodsdienstvrjheiddatvan
beroop van een kerkleeraar, en was hetbe- scheidi
ny van Kerk en Staat.De Staatontroep zelfaan hare goedkeuring onderworpen. holzdtzlch diensvolgens van de inmenging in
De provinciale synoden werden bjgewoond de in-en uitwendige belangen der Kerk.De
door leden van de gewesteljkeStaten,c,
om- Kerk zelve kan hare reglementen Ontwerpen;

missarissen-politiek genaamd.Degewesteljke
Staten en destedeljkeoverheid hadden belang bj de ondergeschiktheid der Kerk,en
door allemiddelen trachtten zj datOverwigt
ttlgen a,lle bedenkingen te handhaven. De
Staatsregeling van 1798 verkondigde al
geheele

de vertegenwoordiginr van hetpolitiek gezag
in kerkeljkevergaderlnyenheeftOpgehouden;
approbatie van den K onlng Op hetberoep van
leeraren der kerk is niet meer noodig. Er

ztjn maatregelen van overgang genomen bj Koninkljk Besluit van 9 Februarj 1866

vrjheid van godsdienst; ztj stelde het regt Stbl.no 10 - ,om het beheer der fnanciën
Om ambten en bedieningen te bekleeden onaf- van de llervormde Kerk zooveel mogeljk
hankeljltvan degeloofsbeljdenisenhtlldigde onder de magtder Kerk zelveterugtebrengen.
'e departementen van eeredienhet beginselvan scheiding vanKerk en Staat. D e m inisteriel

Die van 1807 verleende geljke bescherming sten zjn sinds 1862 opgeheven,na in 1868
aan alle kerkgenootsohappen, maar eischte slechts voor korten tjd op nieuw tehabben
tevens van ieder bnrger aansluitîng aan een bestaan.Zj worden nuadministratiefbeheerd
der kerkgenootschappen,en eenoJaarljksche a1safdeelingen van de departementen van Jusgift ptot O'nderhoud van deszëll's dienaren en titie en van Financiën (zie M inistlrie).De
eigendommen''
.DeGrondwetvan 1814erkende begrootingen voordieadm inistratiew ordtn0g
evenmin als de daarvoorgaande eeno htler- btidewetJaarljksvastgesteld.Hetregtvan

scllende Kerk; alleen bepaalde zj, dat de Placet (zie aldaar)isopgeheven.Devrjheid
Souvereine Vorst t0t de H ervormde kel'k van beljdenis en het beginsel der scheiding
moestbehooren:eenebeyaling,die,btjdever- van Kerk en Staat zgn evenweln0g altjd

eeniging metBelgië,in dlevan 1815weêrwt
lrd aan eenig voorbehoud onderworpen. Er beingetrokken.D() Staat blet?fevenwelgrooten staatgeene heerschende Kerk meer;iederbe-

invloed uitoefenen op alle kerkeljkezakenq
hg behield aan zich de bovoegdhlt
id om alles
te regelen, w at1ag buiten de greus van geloofszaken. De Koning steldt) bj algemeen
reglementvan 7 Januarj 1816hetbestuur der
HtlrvormdeKerk vastkrachtenseen - zooals
m en zeide - a'
an hem van ouds toekomend
Souverein regt. Volgens dat reglement benoemde de Koning den voorzittllr en vicevoorzitter van de Synode, den sf?cretarisen

ljdt zjne godsdienstige meeningen met v01komene vrjheid; de Staat verleent geljke
bescherm ing aan alle kerkgenootschappen4de
leden der verschillende kerkgenootschappen

hebben alle dczelide burgerljke en burgerschapsregten; de uitoefening van de godsdienst b'
innen gebouw en en besloten plaatsen

is overalten allen tjdetoeqelaten.Maar de

vrjheid van beljden gaat met zoo ver,dat
men eeue meening z0u mogen beljden in
zjn spcundt
ls;hethoofdvan h,'tdepartement strjd metdewet.Z00kanmenzichopgrond
van eexedienst vertegenwoordigde de regéring van zjne godslienstige overtaiging nietvrj
in datcollegie;deroglementen,doordeSynodt
)
vastgestf
ald)moesten aall 's K pllingsgoodltetlring worden onderworpen; en dtl ledon der
provinciale en classicale kerkbosttlren w erden
door den K oning bcnoemd uit eone voordragt
dool' de kerlkbesturen ingediend. De Grondwettf?n van 1815 en 1840 droegen den Koning
bovendien op,Om toetezien,datdegeltlen,uit
'slands kas aan de kerken verstrekt,tOt de

gesteldachtelzvan deverpliqtingt0tdekrjgsdîenst; noch is de bigamle geoorloofd aan
hem , wiens beljdenis en kerkgenootschap
veelwi
jverj mogtelztoelatih
n.Elk kerkgenootschap z0u geweerd kunnen worden, w elks

leerstellingen in strjd zjn metdewettenvan

den Staat. Dc uitoerening van de godsdienst

is en bljft ten allentjdeondergeschiktaan

de handhaving van orde en rust.De polieie-

werlteljk daarvooraangewezendoelq'indenwer- zorg van den Staatmag en moethier waken.
den besteed. De regérz'ng regtllde de admini- Godsdienstoetèuingbuiton dedaarvoorbestt
?mde
stratie derkerktljkefOndstlnenbel
zotlmdepro- gebouwen en besloten plaatsen isin den regel
vinciale collegifFn valztoczigtdaarop)waarinde nietgeoërlool'
d. Alléén daar,waarditvolgens
GouverneurendeledenderGedeputeerdeStaten debestaaltdewettenenreglementen)ten tjde
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van het invoeren der Grondwet van 1848, gezindten zpuden de tpelagen behouden,die
was toegestaan,kan men voortgaan met pro- hunlaatst
eli;kwarentoegekend.DeSouvereine
cessiënte houden en kerkeljkeceremoniënte Vorst met de Staten-Generaal konden zelfs
verrigten, 0ok buiten de voorschreven plaat- toelagen verleenen aan die kerkgenootse,
hapsen. Deze uitzondering is van kracht voor pen,die ze t0tdusverniet gekregen hadden,
Limburg en voor sommige gemeenten van voorzooverzj daartoeaanvragewilden doen.
Noord-Brabant,Gelderland en Zeeland,en in Yan Staatswege konden de tractementen,die
de gemeente Laren van Noord-llolland. Het te laag schenen,zelfs worden aangevuld.De
policietoezigt weert 00k daarnatuurljk alle Grondwetten van 1840 en 1848 bleven aan
storing van de openbare Orde en rust.De ditbeginselgetrouw.Niettemin ishetinstrjd

Koning hûudt, krachtens zjn uitvoerend ge- met het begriq van scheiding van Kerk en
zag,toezigt Op de kerkgenootschappen,opdat Staat.Dieregellng isvoorden Staatt0theden
zj zich houden binnen depalen dergehoor- de eenig mogeljke en regtvaardige.De Staat

zaamheid aan de wetten.De wetvan 10 Sep- kan 00k dezen band metde Kerk slechtsvertember 1853 Stbl. no 102 regelt dat toezigt breken door aan de Kerk eene vergoeding te
nader.Volgensllaarvoorschriftzjnaldekerk- geven voor hetaan haar vroeger willekeurig
genootschappen verpligt al hare reglem cnten ontnomene:alléén onder deze voorwaardekan
betrekkeljk hunneinrigting en bestuur,z00- hj zich van de eens op hem rustende qnanw el de tegtmwoordige als de toekomende, ciéle verpligtingen Jegens de Kerk ontslaan.
aan den Koning mede te deelen;is de medeG odaveryj eigenljk Godawaridev00rwerking van het Staatsgezag noodzakeljk, naamste rivier van Dekan envangeheelVö($1*dan iszelfsdegoedkeuringdesKoningsnoodig. Indië,ontspringt op de'
W est-Ghatsterhoogte

Yreemdelingenaanvaardengeenekerkeljkebe- van ongeveer 1000 Ned.el,20 geogr.mjl
diening dan met toestemm ing des Konings, ten noordnoordoosten van Bom bay en slechts
die echter alleen mag worden geweigerd in 10 of 11 geogr.mjl van de ArabischeZee.
hetbelang der oyenbare rust.Deinmenging Zj heefti11hetalgemeen eene Oostzuidoostevan geesteljken ln dezaken van dewereld- ljke rigting,bezit als rivierderhoogvlakte
ljke l
'
nagt wordt streng geweerd: zelfs de een korten boven- en langen m iddelloop en
schjn van aanm atiging van eenig burgerljk eene oeverlengtevan 190 bj eeneregtstreekgezag m oet worden verm eden. N0g isbj de sche lengte van 97 geogr.mjl,terwjlzjn
strafwetaan de geesteljken in hunneambtsbe- stroomgebied eene uitgebreidheid heeft van
dieningdebesprekingenbeoordeelingvaneenige 5800 D geogr.mjl.BjPolaweram ,Omstreeks
wet,van een bestuursmaatregel ofvaneenige 23 geogr. mjl van de Golf van Bengalen,
daad van hetburgerljk gezag Op strafever- baant zj met eene lange kloof ter breedte
boden. D0 Staatdaarentegen neemt op zich, van ruim 400 Ned.eleen weg dool.de O0stOm elk kerkgenootschap tegen belemm ering, Ghats, doch heeft er eene geringe hellingj

stoornisdergodsdienstoefening en beleediginj zoodat zj er bevaarbaar bljft.Boven deze
te vrjwaren. De Staat en de Kerk zjn bp kloof overstroomt zj in den regentjd hare
0ns noq dooreenen fnanciélen band verbon- oeversen laatervruchtbaarmakendslibachter.
den; dle band, in het verleden gelegd, is
door de tegenwoordige Grondwet bevestigd
gew orden. D e groote bezittingen der kerken

Bj hetlaaglandderzeekustverdeeltzj zich
beneden Radsjamandri in 2 armen, die het
eiland Nagaram Olnvatten.Een van deze,de

en geesteljke gestichten,bj de invoeringder zuideljketisdeNarsipoer,en de anderebe-

Ilervorming van lieverlede aan hunne bcstem - houdt den naam van Godavery.In de delta
m ing onttrokken,w erden grootendeelsdienst- splitstzj zichvoortsinonderscheidenetakken,
baargemaaktaandeinstandhoudingdernieuwe waarvan inzonderheid een noordoosteljketak,
kerkgenootschapyen. De Staatsregeling van de Koringa-riviex, vermelding verdient, 0m1798,die in beglnselvaststelde,date1k kerk- dat deze water heeft voor schepen van ruim
genootschap voorzjne gebouwen en leeraren 3 Ned.el diepgang. Groote schepen moeten
moestzorgen,verklaardepallegeesteljkegoe- echter, wegens de zandbanken,van de 1:11st
deren en fondsen,waaruitte voren tractem en- derDelta verwgderdbljven.Men heeftin de
ten en pensioenen van leeraars ofhoogleeraars nabjheid dezerriviertakken eenuitmuntenden
der voormalige lleersohendeKerk betaaldw er- grond voor tabak, katoen enz. - Tot de
den''nationaal,onder deverpligtingOm daaruit zjrivieren, die op de lloogvlakte naar de

vooreerst gedtlrende drie Jaren de bestaande Godaveryvloejen,behoorenaanderegterzjde
pensioenen en tractementen te voldoen, en de Mandsjira, - en aan de linkerzjde de
Om er daarna een fonds van te maken ten
bate van de nationale Opvoeding en ter verzorging van behgeftigen. De Grondwet van
1801 beperkte die bepaling eenigzins:de constitutiën van 1805 en 1806 zwegen over dit

Doedna met de Ghoerk-poerna', de aanzien-

ljke Pranhita, die door zamenvloejing der

MTain-Ganga en der W oerdah met de PainGanga ontstaat,de Indrawati, en de Siwary.
Men is er op bedacht Om ter zake van den
ondexwerp.Een besluitvan Koning Lodewj;k uitvoer Van katoen de Godavery Z00 V0r
van 2 Augustus 1808 verzekerde aan de leer- mogeljk bevaarbaartemaken.
aren van alle gezindten de betaling der tracG odegisel,detweede zoonvan Gondioa ,
tementen uit 'slands kas. De Grondwetvan koning van Bourgondië,verkreeg na den dood
1814 boperkte die bolofte! wat betreft de zjns vaders, omstreeks het Jaar 470, het
let
araren der Hervormdeker'
t,t0tvoorzo0ver gebied,waaruit later Franche Comté en de
zg die roormaalu hadden genoten;de andere Fransch-zwitsersche cantons ontstonden. Met
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zjn ouderen broeder Gondebald,die debeide
jongstebroedersvan hun erfdeelberoofd had,
leefde hj aanvankeljk in gpedeverstandhouding,maartoen hjvoordeheerschzuchtvan
dezen vreesbegon tekoesteren,s100thj een

Jahrhunderts (1866 enz.
l'' ill het licht.
Godesberg,een dorp en spoorwegstation
aan deRjn in hetdistrictKeulen,ligtbjna

1% uur gaans van Bonn op den linkeroever

van de Rjn en is m erkwaardig door de
geheim verbondmetChlodlciy,koningderFran- fraaje ruïne van een kasteel,aldaarop een
lten,en veroorzaakte hierdoorden ondergang kegelvormigen berg ter hoogte van omstreeks
vanzjn huis.Toen er00r10gontstondtusschen 80 Ned.el gelegen en toebehoorende aan de
zjn broederen deFranken,bezorgdehjaan Koningin van Pruissen.Genoemd kasteelwerd
deze laatsten eene beslissende zegepraal bj in den aanvang der 13de eeuw uit de bouwDjon (500).Godeyiselverkreegechtergeens- vallen van de zeer oude St. Michaël's-kapel
zins de gewenschte belooning,daax Gondebald opgetrokken, doch alleen zjn toren bevindt
weldra vrede s100t metdeFranken,teneinde zich n0g in een ongeschonden toestand.Men
wraak tenemen Overdeafvalligheidvanzjn heeft vandaar een prachtig gezigtop deRjn
broeder.Deze versterktezich in Vienne,doch en het Zevengebergte, zoodat vele reizigers
de stad werd stormenderhand ingenomen en zich derwayrtsbegeven.
hj zelfin eenekerk,waarhjeenewjkplaats Godewkk.onder dezen naam vermelden
gezocht had,gedood, waarna Gondebald a1s wj:
alleenheerscherden glansvan hetOud-BourgonPietert)
J> Godewî
jk,eenNederlandschdichter en letterkundige.Hj werd geboren te
dischekoningrjk herstelde.
O0k deeerste bekendea'anvoerderderlvan- Dordrechtden 3denFebruarj 1593 enzagzich
dalendroegdennaam vanGodegoel.Hjbragt, aldaarbenoemd t0tpraeceptorenbibliothecaris
op aanraden van zjn stamgenoot,den W est- vanhetMariënbornerklooster.Vandeboekerj
Romeinschen rjksbestuurder Stilielto, zjne vervaardigde hj in 1640? op lastvan Jaeob
onderdanen uit Pannonië naar het westen, de W ïff,een catâlogus,dle n0g in handschrift
doch werd door de Franken aangetastbj de aanwezig is.Hj overleed den lldenAugustus
Rjn, waar hj met 20000 man sneuvelde. 1669. Hj schreef een groot aantal NederHierna kwam het opperbevelin handen van landsche en Latjnsche gedichten.Van eerstGonderik? die,qeholpen door de Alanen en genoemdengafhjonderanderenuit:pRemedie
Suéven,ln Gallie doordrong.
voor de Pest.In rjm gestelt (1636)'',Gödeke (Karl),een verdiensteljk beoefe- XW ittebroodskinderen, of bedorven jongelinnaar der Duitsche letterkunde, geboren te gen.Blj-endspel(1641)'', en velegelegenCelle den 15den April 1814, studeerde t0t heidsgedichten.
M argaretlta van GodewI
1838 te Göttingen, en vestigde zich eerst te
jk,oudste dochter
Celle, vervolgens te Hannover en in 1859 Van den voorgaande. Zj onderscheidde zich
te Göttingen, alwaar hj zich met letter- reeds vroeg door buitengewone gaven des
estes, verstond weldra Latjn,Grieksch en
kundigen arbeid beziy hield. In het Jaar ge
1848 en laterwashj ln dagblad-artikelen de Hebreeuwsch en wistzich in de voornaamste
verkondiger van zuiver-constitutionéle begin- nieuwere talen metsierljkheid uittedrukken.

selen.Op hetgebied derletterkundetrad hj Zj vervaardigde Latjnsche, Fransche en

het eerst op onder den naam van K ar1 XVJJAJ Nederlandsche gedichten, - was ongemeen
met het zonderlinge dram a rlfönig K odrus, ervaren in de toon- en schilderkunst,en vereine Misgeburt der Zeit (1832)'',een spiegel w ierf alzoo den eernaam van rroem van
der algem eene ontevredenheid in die dagen, Dordreeht,fbnix der vrouwen,parelonder de

en met zjne boejende pNovellen (1841)'', DordscheJonkheid harer eeuw ,ionkerbagge,
waaropeenrNovellen-Almanach(1842)''volgde. liefeljke bloem in het paradjs der consten
Laterwjdde hj zjne krachten aan deDuit- en wetenschapyen aan den Merwestroom''.
sche letterkunde en leverde eene reeks van Nietteminverzmmdezjgeenszinsharehuiseljke
monographieën en dichtverzamelingen,dieaan

pligten en onderscheidde zich door zachtmoe-

zjne grondige critiek en smaakvolle keuze digheid en nederigheid.Zj overleed teD0reene duurzame waarde ontleenen.Hiertoe be- drecht den zden November 1677. Dr. Sleltotel
hooren:pltnigge'
sLebenundSchriftey(1844)'' heeft over deze merkwaardige vrouw eene

lus Gengenbach (1856)', - çn
ppamphi
1
)EverpMan,Homulusund Hekastus(1865)''
j
voorts de bloemlezingen: pDeutschlands
Dichter v0n 1813-1843 (1844)'', - rElf
Biicher deutscher Dichtung v0n Seb.Brandt
bis aufdie Gegenwart(1849,2 d1n)'',- en
XDeutsche Diehttlng im Mittelalter (1854)''.
Zjn voornaamstegeschriftisechter:sGrundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung
(1859 en vervolgensl'',waaruithetgedeelte
âi
Go
tgeet
heundVbo
Scrhti
ller(1860)''afzonderljk pis
geven.'
sleverd: hj lcvensbeschr-

-

belangrjke verhandeling geschreven.

Godoy Of d0n M anltél Godoy Hlllt
xrdz de
Fcrïc,hertog ranw
4lc'
l
f#il,eenSpaanschstaats-

man,geboren teBadajozden 12denMei1767,
trad reeds vroeg ill dienst bj de garde te
M adrid, verkreeg als uitstekend guitarspeler

toegang tot het H0f,waarhjin deblakende
gunstderKoningin deelde,werdin1787adjudantdesKonings,in 1791adjudant-generaal,
kolonel en staatsraad, in 1793 eerste minister,hertog ran z/cltNtzen l*idder der ordevan
het Gulden Vlies, enz.E
(n 1795 overreedde

vingen en inleidingen voor de te Stuttgart hj KarelTL om mededen VredevanBasel
verschenen uitgave der rDeutsche Classiken te sluiten,en verwierfhierdoor den titelvan

(1865 en vervolgensl'',en gafmet Tittm@nn

Vorst des Vredes (Prindpede la pazl''en

de rBibliûthek deqtscher Dichter des 16 de waardigheid van grande.In het volgende
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Jaarsl00thj eenverbondmetFrankrjk,maar
wikkelde hierdoor Spanle in een 0Or10g met
Engeland,zoodathet volk op hem verbitterd
werd. In 1797 legde hj de portefeuillevan
Buitenlandsche Zaken neder,Om datdeKoning
deovereenkomstmetFrankrjk,volgenswelke
Spanjezich verpligtte,aan Portugalden00rl0r te verklaren,niet wilde bekrachtigen.
Nlettemin behieldhjdegunstvan zjnVorst,
diehem zelfszjnenichtMariaT/
ze9-d.
:ï(r,eene
ten huweljk
dochter van den infant
schonk, ofschoon Godoy reeds in het geheim
getrouwd was. In den oorlog tegen Portugal

(1800)zag hj zich belastmethetopperbevel
van het leger,en nadathj in 1801 hetverdragvan Badajozt0tstandgebragthad,werd
hj t0t generalissimus der Spaansche landen zeemagt en t0tgroot-admiraalvan Castilië
benoemd. Zjne pogi
nyen, Om in 1806 zieh
met Engeland te verblnden en de magtvan
Frankrjk te vernietigen,hadden den wrevel
van Napoleon opgewekt,die met het vooruit-
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taren, welke in dien tjd bj Xoskou eene
geweldige nederlaag leden,en slootzich z00veel mogeljk aan bj de beschaafde rjken
van Europa. Nadat Feodor gestorven w as
zonderkinderen natelaten,beklom Godoenow

na lanre weigering,opaandrangderBojaren
en der lnw oners valz Moskou,den Russischen

tl
'oon (21 Februarj 1598). Bj voortduring
jverde hj vool-de welvaart van Rusland,
opende voor koopvaardjschepen de havens
des rjks en koesterde zelfshetplan,om te
M oskou eene universiteit te stiehten. M aar

zjne gestrenge maatregelen tegen afzetterj,
vele nleuw igheden en vooraleenigebeperking

van de vrjheid der boeren,in verband met
zjnebegunstigingvan vreemdelingen, dat

alles w ekte zooveel w revel, dat de eerste
valscheDemetrinsweldraeenemenigteaanhangers verkreeg.D eze deed in 1604 een invalin
Rusland en was reeds meester van een groot
gedeelte va'
n Zuid-Rusland, toen Godoenow

den 13den April1605plotseljk Overleed.De
zigt,dathj t0tprinsvan Algarvië en Alem- Russische dichter Poeqikin heeft aan zjne
otgevallen de stofontleend voor een drama.
teloz0u benoemdworden,hem t0teenoorl0g l
met Portugal wistte verlokken.Godoy door- - ZjnzoonFeodorGodoenow,geborenin1589,
zag de bedoeling van Napoleon om Fransche werd na den dood zjnsvaderstotCzaargetroepen Op het Pyrenésehe Schiereiland te kroond, maar moest reeds na 2 maanden
brengen, en nam aanstondsm aatregelen,om wegenshet verraad van zjn veldheer Basmet de Koninkljke familie naar Mexico te manow het Onderspitdelven voor denvalschen
vlugten.Hetw asechterte laat:deFranschen Demetri'
tbs,en werd den lodenJunj 1605omrukten in Spanje en wierpen Godoy,diebj gebragt.
een Oproer der garde teAranjuézden 19den
God save theKing!ofthe Queen !
Maart 1808 door het volk m ishandeld was, dat wil zeggen pGod behoede den Koningl''
in de gevangenis.Napoleon stelde hem echter of de Koningin'', zjn de woordentdie het
op vrjevoeten,om zichvan dezen staatsman refkein vorm en van het Engelsche volkslied.
tebedienen t0thetbereikenzjneroogmerken, D it laatste is vermoedeljk vervaardigd door
en het mogt Godoy gelukken, den Koning den Engelschen dichter Carey!een onechten
overtehalen,om zjneregtenop den Spaan- zoon van den graat
'ran A'
tz/'
(/'
t=.Voortsis
schen troon aan Napoleon af te staan. Hj hetnietonwaarschjnljk,datdedic,
hter,die
vergezelde voorts KarelIV naarRome,w aar
de Paus hem den titelschonk van Romeinsch
prins. In 1847 werd hj met den titelvan
kapiteiu genfàraal en hertog ran .zl.lc'lf#ic in

Spanje in lzt
atbezit van zjn rang en bezittingen hersteld, waarna hj den 7den October
1851 teParjs overleed.Dezestaatsman,diezooals uit zjne levensschets voldoende bljkt

zich in 1744 om het leven bragt, zich tot
Hiindel gewend heetï met het verzoek, Om

daarbj de muziek te leveren. Het werd in

het rGentleman's Xagazine'' geplaatst, en
toen Arne,decomponistderpRuleBrittannia'',
het Op hettooneelhad doen zingen,was het
w eldra in ieders m ond. D e m elodie is later

door verschillende toonkunstenaars gewjzigd,

t0t een zeer lagen trap van m oraliteit ge- doch de woorden zjn n0g nagenoeg dezelfde,
ztmken was, heeft gedenkschriften uitgege- met uitzondering van den naam des Konings
ven, die 0ok in het Fransch vertaald zjn. of der K oningin,die telkens verandering 0nGodoenow isde naam van een aanzien- dergaat. Sommigen meenen,dat hetlied 00r-

ljk Russisch geslachtvan Tartaarschen 00r- spronkeljk aldus luidde: nGOd Save great
sprong. Onder zjne leden is vooral Boris Jam es, otlr King'', daar het bestem d was,

Fdo#pz.o'
lcï/.p' Godoeno'lr bexoemd.Deze,gebo- olu ter eere van Jacob'us 11 in de R .Kathoren in 1552,verkeerdein zjneJeugdaanhet lieke kapèlte worden gezongen,- datechter
H0fvan I'
wan de W reede,en werd doordezen na den val van Jaoobus 11 hetvolkslied in
benoemd in den raad ofhet regentschap,in- vergetelheid geraakte, totdat 60 jaar later

gesteld ten behoeve van zjn zoon I'
eodor, zjn naam door dien van Georyevervangen
die aan zwakheid van geestvermogens leed.
Gedurende de regéring Van laatstgenoemde
W aS Godoenow , w iens zuster Irina zich met
den Czaar in het huweljk verbonden had,

deopperbestuurderdesrjks.Doorzjnegroote
talenten als staatsman,vooraldoor zjne geslepenheid, wist hj de magt van Rusland
aanmerkeljk tevermeerderen.Hjbragtgeheel

werd.Volgens het gevoelen van sommigen is
de muziek afkom stig vaiz JohatW.IJ,die in
1591 Organist was in de kapèlvan Koningin
Elizabetlt, in 1596 de betrekking waarnam
van professor in de muziek aan hetGreshamcollêge,en in 1622 te Liibeck Overleed.
G odslastering ofblasphemie,werd door
de volken der oudheid voor een zeer zw aar

Siberiët0tonderwerping,googdehetrjkdoor Maisdrjf gehouden. Alen Maeende, dat het
muren en wallen te beveillgen tegen de Tar- Iloogste svezen door zNveren, vloeken en
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lasteren beleedigd k0n worden,en in zjnen Ininistêrie Gre ,en den 7denApril1836 overtoorn die beleediging aan het gansche volk leed.Hj schreef:rsketchesofhistory in six
z0u wreken. In den ouden Joodschen staat, sermons (1784)'',- rThepoliticaleventsof
waarGod zelfalsOpperheerscherenW etgever theUnited Provinces''t- rlnquiry concerning
werd aangezien, beschouw de mell de gods- political Justice (1793? 2de uitgave 1798,
lastering alsstaatsmisdaad,die m et den dood 2dlnl''- alsmedederomans:pcaleb'
Williams
moest worden gestraft.O0k in Athene stond (1794,3 dln,2dedruk 1854)'',- rsaint-tzeon
hetlasteren,hetverachtenvanofnietgelooven 1799,4 dln)'',- nFleetwood(1805,3dlnl'',aan de Ooden methoor erraad geltik.Rome XMandeville(1817,3 dlnl'',- enrcloudesley
bedreigde er desgeljks de doodstraf tegen. (1830,3 dln)''.Laterkwam hjaan hethoof.
d
Het Kanonieke regt stelde er, behalve de van een boekhandel te Londen en schreef
kerkeljke strafen, bovendien geldboete op. onder den pseudonym Edward WJJA I een
'tMisdrjf was zeer algemeen:de hoogste, aantalkinderwerkjes,-.voortsn0g:rllistory
zoowel a1s de laagste klassen maakten zich, ofthelifeand ageOt'Geoffrey Chaucer(1803,
naar'tsehjnt,eraanschuldig.Iu'
atherklaagde 2 dln-,2dedruk 1804,4 dlnl'',- rLivesof
zelfs den Paus aan van Godslastering. In Edward and John Phillips,nephewsandpupils
geen wetboek oflandregt der Middeneeuwen OfMilton (1815)'' - rlnquiry concerningthe
ontbreken er zware, vaak a1s 'tware met power Ofincreasein the numbers of mankind
bloed geschreven strafbepalingen tegen. Stee- (1821)'',- pHistory ofthe c0mm0nwealthof
niging was het meest-qewone strafmiddel. Enyland from itscommencementtotheresto'tWezenvan 'tmisdrjfll4tin debeleediging ratlon ofCharles11(1824- 1828,4d1n)''!van G0d:zjn toorn,diezlch andersin vrees- en rrrhoughtsOn man,llisnattlre,productlons
seljke plagen overhet volk zalopenbaren, and discoveries (1831)''.
moet worden afyewend.Altjd dus hetoud- G oeben (AugustKarlvon),eenPruissisch
Israëlitische begnp.Merkwaardig is het,dat, generaal der i
nfanterie, werd geboren den
terwjlI'
rederikde Groofe,onderwiensregé- loden December 1816 te Stade In het vo0rring de doodstraf n0g op blasphemie was malig koningrjk Hannover, bezocht ; Jaar
bedxeigd, deze straf na het verschjnen in lang hetgymnasium te CelleentradinOctober
1763 van Beccaria's werk over misdaden en 1833 in krjgsdienst,waarna hj in hetbegin
straFen,uitzjn rjk verbande,hetinandere van 1835 reeds t0t luitenant bevorderd werd.
Opzigten voor dien tjd zo0 voortreFeljke Een jaar later nam hj zjn ontslag, om in
Oostenrjksche Strafwetboek van 1768 - de Sganjevoordezaak van d0nCarlo.
?testrjden.
zoogenaamde Theresiana - een geheelhoofd- Hler zag hj zich weldra geplaatst bj den
stuk bevat over Godslasteriny en verwante generalen staf en bj het korps ingenieurs.
misdrjven, waarin met kwlstige hand de Gedurende 10 Jaar werd hj er5-maal- en
uitgezochtste en wreedste strafen als 't daarbj 2-maalzwaar -- gewond,en 2-maal
wareuitgestrooidzjn.Denieuwerebegrippen door de Christinos gevangen genomen,maar
omtrent 00t
l en poisdienst hebben hetmis- telkens uitgewisseld.In 1836 nam hj a'
ls2de
drtifvan blasphemle doen vervallen.DeFran- luitenantdeelaanhetgeveehtb!jFuenterrabia,
sche Code Pe'nalvan 1810,de Bejersche en - in 1837 alslste lltltenantaan de gevechten
Oldenburgschestrafwetboeken zwjgen ervan. en veldslagen bj Peralta,Zembrano,Segovia,
Onder het hoofdstuk pBeleediging der gods- Navreda? Lerma, Valladolid en Aranda, dienst en godsdienstoefening'' komt in vele in 1838werd hj alskapi
tein bj Sotocazwaar
w etboeken nog welvoor - o.a.in hetPrui- gewond, - in 1839 nam hj deel aan de
sische - hetdoor w oorden ofdaden lasteren gevechten bj Chal
illa en Carboneras,- en
van God,maar de opvatting van '
tmisdrjfis ln 1840 werd hj bj Tert
iélwederom zwaar
toch veelbeperkterdan vroeger en de straFen gewond.Bj heteindigen van denoorlog was
zjn veelzachter.Het isgoed,datdegpds- hj luitenant-kolonel,en toenvoortsd0nCarlos
lastering van het terrein van '
twereldljk afzag van het voortzetten van den strjd,
strafregt wordt verw ezen naar dat der ze- keerde hj naarzjn vaderland terug.Tevoet
deljkheid:in onze periode van beschaving en te midden van allerlei ontberingen toog
moet de Staat dergeljke daden - hoeveel hj doorgeheelFrankrjk en bereiktein 1840
aanstoot zj soms mogen geven -- nietmet de ouderljke woning. W eldra gaf hj zjn
straftegengaan,maar moet hj veeleermet werk:rvierJahrein Spanien (1841)''in het
de Kcrk zamenwerken, om door de ontwik- licht, deed verscheidene reizen, en l-erd in
keling van hetJongegeslachtzachterezeden, 1842 geplaatstbj den generalen stafvan het
mildere vormen in tevoeren,zoodatde ruw e Pnlissische leger.W eldra was hj kapitein,
manieren in daden en woorden vrjwillig a1s en werd in 1848toegevoegd aan het4dearmeeverachteljk,den mensch Onwaardig,worden korps te Magdeburg, in 1849 aan de divisie
afgelegd.
Hannekentafgezondentothetbeteugelenvan den
Godwin (William),een geestig Ençelsch opstand in W estfalen2en vervolgens aan den
schrjver, geboren den 3den Maart 1756 te staf van hett0t een lnvalin Baden bestemde
W isbeach m het graafschap Cambridge, be- leger. Hirr nam ht
i deel aan de geveehten
zochthetseminarium der DlssentersteH oxton bt
J
'Ludwlghafen,'
W aghëusel,Ubstadt,Bruchbj Londen, werd in 1778 predikant, maar sal, Durlach, Kuppenheim en Rastart,werd
nam in 1782 zjn ontslag en vestigde zich te in 1850 majoor bj den generalen staf en
Londen, waar hj het volgende Jaar eene gepl
aatst bj den stat'van den Prins van
ondergeschikte betrekking verkreeg bj het Pruissen,dien hj in 1851in deRjnprovinde
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en MTestfalen vergezelde.In 1858 werd hj palenvan hethoogstegoed (summum bonum)
luitenant-ltolonel en in hetzelfde jaar chef was de hoofdzaak van de zedeleer der ouden.
hool
van den qeneralen staf, el1 in 1860 met Sommigen,zooalsdewjsgeerenuitdeser
andere Prulssisoheofïioiertl
nnaarhetSpaausche vau Ep'
lel
tr'
tu'en velesophisten,hieldenaardscll
leger gezonden) dat Onder Otbovtnellt0t eene genot voor het hoogste goed, - anderen,
expeditie naar Maroet!o was uitgerust. Hier zooals Sôerates,Plato en Arlst6teles,zochten
streedhj naastvelevoormaligetegenstanders het in eene innige vereeniging van deugd en
bj Samsa en Oead-Ras.Omtrentdlenveldtogt geluk. Voor laatstgenoem de w as het begrip

schreefhj:pReiseundLagerbriet'
e ausSpanien van het hoogste goed geljkvormig aan dat
lmdvom spanischen Heerein Marokko (1863, van de godheid,om dat in deze de verhevenQ d1n)''.MTeldra werd hj t0tgeneraal-majoor sterede,de meest-volkomenezedeljkewerk-

en in 1863 t0tbevelhebbervan de26stebrigade zaamheid en de hoogste gelultzaligheid verintànterie bevorderd en verwierf in 1864 in eenigd zjn,- eenevoorstelling,diewjdesden veldtogt tegell Denenmarken een aantal geljksopmerken indewjsbegeertevanKant.

ridderorden.In laatstgenoemdjaar werd hj

Goedaart (Johannes), een Nederlandsch

bevelhebber der lode divisie in Posen,en in kunstenaar,geboren te Aliddelburgin 1620 en
1865 bevelllebber der 13de divisie in Aliinster aldaar Overleden in 1668,schilderde op eene
en luitenaut-generaal.Aan hethoofdvanlaatst- t
litmuntendewjzeinwaterverw allerleisoort
gemeldedivisienam hj in 1866,aanvankeljk van vogelsen inseden,en schreefhetmerkln Hannover,deelaan eene reeksvan gevech- waardig boek: pMetamorphosis naturalis Ofte

ten, en hj leverde daarover uitmuntende historische beschrjvinghe van den oirspronk,
opstellen in de pAlilitarzeitung''. Bj het uit- aard, eygenschappen en vreevûde veranderinbarsten van den Duitsch-lpranschen oorlog

ghen der W ormontI'tIPSI?II,ma0d011,Vliegen,

werd hj benoemd t0t generaal en chefvan wit
jes,bjen!mollenen diergheljckedierkens

het 8ste alquéekorps, behoorde alzoo t0t de meer;nietm teenigheboecken,m aaralleeneeerste armée OnderBteinmetzel
zhadaaustondst lye'k doer eygen ervarentheyd uytgevonden,

btjSaarblqcken (6Augustus1870)gelegenheid beschreven en nadekonstatketeeckent(1662,
om nieuwe lauweren te behalen)daarhjde l667,1669,3d1nmet150platenl''.Hetlaatste
bedreigde 14de divisie ter hulp snelde, den deelisna zjn doodin ordegebragtdoorden
storm tegen de hoogtcn van Spicheren regelde hoogleeraar Joan de M ey.
en dien m etgroote ltradltw isttevolbrengen,
Goede (W illem),eenNederlandsch godgetotdat hj bj dekomstvan ouderegeneraals leerde, geboren in 1764, studeerde te Jena
het opperbevel in hunne handen neêrlegde. en werd achtervolgens predikant bj de
1lj streed voorts bj Mt
ltz en trok?na de Luthersche gem eenten te Doetichem en te
capitulatie dezer vesting,m ethet 8stekorps, Kal
upen.Hier echter legde hj het leeraarsOnder het opperbevel van AKant
elt
f'
el,naar ambtnederengingovertûtdeRemonstrantsche

het noorden vau Frankri
jk.Bj Amienswer- broederschap) waarna hj in 1795 beroepen

den den z7steu November en 23sten Decem- w erd t0t predikant der Rem onstrantsche geber de Frallsche troepen,dittonderhet bevel meente te Rotterdam. In 1820 verkxeeghj
vanIn
aidherbet0tontzetvan Parjsaanruktent een eervol em eritaat,0n overleed te Kampen
teruggeslagen door 3 Duitsehe divisiën,van den 14deN Februarj 1839.Hj sehreefonder
welke 2 dool- Goebevt werden aangevoerd. anderen: XGodsdienstig magazi
jn voor predi-

In Januarj 1871zag hj zich belastmethet kanten?katechiseermeesters enz.(1797)': opperbeveloverheteerstearméekorpsenreeds De klnderen aan hunne zwakke zjde, of
den lgden van die maand bragt hj aan het tafereelen van kinderljke ondeugden en geFranstthelegeronderIn
aidl
teL'
bebj St.Quentin bxeken (1805)'', - rGalerj van merkwaaret
m evolkomenenederiaag toe.Bjheteindigen dige menschen en menscheljke lotgevallen
van den ot
lrlog werd hj methet grootkruis (1813)'', - pbe onzigtbare,otde goddeljke
van hetIlzeren Kruis en met vele andere voorzienigheid w erkzaam in de lotgevallen
ridderorden versierd, - voorts t0t chefvan der menschen (1815,3 dlnl''. pMagazjn
een iutànterie-regementbevorderd en methet voor ljdenden en rampspoedigen (1817, 2

eerebtlrgersehap van Alinden begittigd.Hj is dlnl'', - g?Nieuwe katechismus der natuuraan het hoofd geplaatst van het 8steD uitsche ljke geschledenis (1817,4 dlnl'',- pB10earméekorps en te Coblenz gevestigd.

m en en vruchten,gepluktin den grooten tuin

Goed noemtmen uiteen wjsgeerig 00g- der geschiedenis'', en pK eur van m engepulzt alles wat, tot een bepaald doel gebe- lingen ter bevordering van wjsheid,deugd
zigd) de gewensehte werking heett. Immcrs en godsdienst (1839)''.O0k heett hj vele
dcwaarde derdingen isafhankeljkvanhunne w exken vertaald.
doelmatigheid Hethoogste doel,dool'de rede
Goede H oop (Kaap de), zie Kaap de
als zoodanigerkend)islletonderwerpderzedeleer. Al wat gesohiltt is, om dit doelte be-

Goede H oop.

Goedo w erken (bonaopera)zjn vûlgens
reiken) bestmupeletl wtJ met den '
naam van de Protestantsche Kerkleer zoodanige zedeyoedt - en al wat wj geschikt achten om ljke handelingen,welke uiteen innlg geloof
oogmerken van m inder groot belang te beriti- en uit dankbaarheid jegens God vûortvloejen:
kell? heeten wj betrekkelqqk goed. lmmers zoodat degene, die ze volbrengt, geenerlel

rjkdom,besehavinq,voorspoed kunneneven- aanspraak maakt op belooning.om de eigenzeer t0t het berelken van slechte als van geregtigheid zoo veelmogeljk tevernietigen,

.

goede doeleinden worden aangewend.Hetbe- hebben de Iltrvûrmers d.
t waarde 4er goede
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werken) die in de R.Katholieke Kerk zeer verder expediêren)het ontpakken en het uithoog was opgevoerd, met den meesten jver wegen schadeloos te stellen.H etwordt,evenbestreden. M elanaton en zjne volgelingen als de tarra procentsgewjze ofper c0110?dat
beweerden,dat zj*noodig zjn t0t hetver- is per stuk, berekend. H ier en daar komt
krjgen der zaligheid, doch Amsdorf verze- ook n0g een eœtraptztif
-t
yzt
l'
tgfvoor,Ongeveer
SJtX.g,
kerde,datzj nadeelig zjn voorhetheilder hetzelfde als de zoogenaamde stille 'IIiJ.
ziel. De Luthersche leer ontkende, dat zj waarvan evenwelin derekeningen en facturen

onmisbaarzi
jn voordezaligheid,maarstelde gewoonljk geene melding wordt gemaakt.
Soortgeljkevergoeding wordtOpgeljkewjze
n0gtoegestaanvoordatgene:watbj hetledig

tevensvast,datgoedewerkenvanzelvenvoortkomen uithet geloof.De R.KatholiekeKerk
daarentegen leert, dat goede werken niet
alleen in het algemeen hoogst verdiensteljk

m aken van vaten ruw e sulker enz. aan de
vaten, kisten en zakk'
an hangen bljft,bezjn,maar 0ok volstrekt noodzakeljk,daar kend onder de benaming van bezemscltoon.

zj methetgeloofmoeten zamenwerken)Om
den mensch voor G0d te regtvaardigen;Ja,
zj voegt er bj, dat de Overtollige goede
werken (opera supxameritoria) der Heiligen
ten bate komen van de geloovigen,die hen
aanroepen. Men dient daarbj in het 0ogte
houden,datzj ondergoedewerken nietuitsluitend zedeljke handelingen verstaat,maar
o0k zoodanige,diedoor de Kerk als pligt of
boete worden voorgeschreven,zooalshethotlden van vastendagen,hetgeven van aalmoezen, het volbrengen van bedevaarten, het
bidden van den rozekrans, het volbrengen

Goekoop (Adrianllsl),een verdiensteljk

Nederlandsch waterbouwkundige, geboren te

Goedereededen23stenJanuarj1783werdreeds
in 1800 opzigterbj de zeedjken in Zeeland,
en in 1804 onderopzigter van de werken van
Goedereede,- voorts in 1808 hoofdopzigter
in het lode district en in 1809 belastmethet

toezigt op deLinre-werken.In 1811zag hj

zich geplaatst als lngenieur 2de klasse bj het
Keizerljk korpsvan Bruggen en W egen,en
in hetzelfde Jaarn0g bevorderd t0tingenieur
lste klasse.In 1815had hj hettoezigtover
den bouw derdefbnsie- en intmdatie-sluis in

van geloften enz.ln hetalyemeen berllsthet den Xaasdjk bj W oudrichem,werd in 1816

atelselvan absolutie-verleenlng in de R.Kat- hoofdingenieur van den W aterstaat in Noord-

holiekeKerk - natuurljk onder voorwaarde Brabant, in 1823 hoofdingenieur lsteklasse,
van hartgrondig berouw van de zjde des en in 1829 inspecteurvan den W aterstaat in

zondaars - op den schat van overtollige het 3de district en in 1847 in de 2de inspecgoede werken der Heiligen, waarover de tie,waarnahj,versierdmetdeordevan den
Kerk door middel harer priesters beschikt. Nederlarldschen Leeuw , in 1849 een eervol
Vrjwillig volbragte goede werken hebben ontslag ontving en benoemd werd t0t Staats-

volgens die leer eene groote verdienste bj raad in buitengewonedienst.Hj overleed den

G0d en geven uitzigt Op eene daaraan even- Gden April 1865.
G oël is een Hebreeuwsch woord,hetwelk
graf.
losser beteekent. Die naam werd gegeven
De Protestanten kunnen zich m et die leer aan den uaasten bloedverwant, die als zooniet vereenigen,omdat naarhunne zienswjze danig verpligtw asbloedwraak te Oefenenen,
zelfs de beste mensch niets m eer kan v01- den akker, dien ztjn bloedvriend uit nood
brengen, dan Gods gebod of de zuivere verpand had, te lossen en ook hem zelven
zedeleer gebi
edend van hem eischt.Volyens uitde slavernj l0stektlopen.
hen kan dus ni
emand,00k qeen Heillge, Goelet (Een)iseene sport van Seltoonee
een overtollig goed werk verrlgten, - en (ziealdaar).

redige belooning aan gindsche zjde van het

ware zulks mggeljk, dan is het hun niet Goenong-Api (Vuurberg)is een naam ,
duideljk, waaraan de Kerk het regt ontlee- die Op de kaart onzer Oost-lndische bezitnen z0u, om daarover ten gunste van ande- tingen m eermalen voorkomt.Daardoor wordt
ren te beschikken.Intusschen,m ag m en niet vooreersteen eiland aangeduid,O0k Sattgiang
ontkennen, dat de Protestantsche orthgdoxie geheeten en gelegen ten noordoosten van de

zich aan eeneverregaande overdrjving schul- kustvan Bima,slechts weinigegeogr.mjlen
dig maakt, wanneer zj 'smenschen goede van deze verwjderd,en aan den sultan van
werken met naam van pblinkende zon- Bima toebehoorend.Op de oostzjdevan dat
den'' bestempelt. Handelingen, die uit een eil
andverheftzicheen hooj'e,scherpe,altjdrein geloof, een goed geweten en een lief- rookende piek. De bevolklng bestaat er uit
derjk hartvoortvloejen,verdienen weldege- ongeveer300 zielen.Het land iservruchtbaar
ljk den naam van goede werken.Deze te en levertuitmuntendepaarden en veelkatoen.
volbrengen, is de pligt van den Christen,en

Voorts w ordt de naam van Goenony-Api

de Overtuiging,dat hj alzoo handelt naar of Brandend 25Jt-# gegeven aan een onbehet welbehagen van G0d
of, zoo men
liever wil, naar de voorschriften der zuivere
zedeleer - en anderen beweldadigt,isv0or
hem eene onschatbare belooning.
Goedgew igt is eene vergoeding aan gew igt, op sommige plaatsen en voor somm ige
goederen,door den verkooper aan den kooper

w oondt kegelvormig eiland in de Banda-zee

in de nabjheid van Neiraen van ditlaatste

door het Zonnegat gests
heiden. Het bestaat
uit een grooten vulcaan,terhoogte van 300

Ned. el,waaruit de 1
*otlk Onophoudeljk 0pstjgt.Degrondrondom dezenvuurspuwenden
berg is met een weelderigen plantengroei
toegestaan, Oorspronkeljk om hem voorhet bedekt,gedeelteljk gevormd doorkokos- en
mogeljke verlies aan de goederen door het bamboe-tuinen, gedeelteljk doo1. muskaat-
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?
erken. Hier en daar verrjzen erTvoningen aanyesteld t0tbuitengewoon Raad van Indië,
ln hetlommer der
boonaen.Aandenoordzjde en ln dat zelfde Jaarvernielde en veroverde

van diteilantlligt een groot rif.-- Goenong- hj op dekustvanIndiëeerst40Portugésche
Api heet ook een vulcaan op de noordkust fxegatten en behaaldedaarna bjG0adeovervan het Sangir-eiland Siao!t0tde residentie winning Op 5Portugêschegaljoenen.
Menado behoorend,- en elndeljk een vt
lur- Tn october 1654 verzoe,
ht hj zjn Ontslag
spuw ende berg op het eiland Lombok niet uit de dienst der Compagnie,hetwelk hem

vervan hetmeer Danoe.Hj iseen t0p van Op eervollewjzewerdtoegestaan;inJanuarj
den Rindjani-berg en verheft zich ongeveer 1655 verliet hj als admiraal over 14 schepen
2600 Ned.el boven de Oppervlakte der zee. Batavia en kwam inSeptembervan datjaar
G oenong-Teboer is de naam van een in hetVlie aan.

Ingevolge aanzoek Van de bewindhebbers
dermeergenoemde Compagnie ging ran Gpezl.x
in November 1656 op nieuw naar oost-lndië
en wèl als buitengewoon Raad van Indië,
tevens met de opdragt Om het etablissement
geogr.mjl ongeveer 20000 inwoners.Deze dier Compagnie aan de Kaap de Goede Hoop
zjn ten getalevan 8000 aandekusten langy te inspectéren; in Maarten April1657 hield
de rivieren gevestigd en aan het gezag van hj di
einspectieenbrayttedierzakeeenaller-

ri
jk Op denoordoostkustvan Borneo,in het
gewest Berotl. Het grenst ten noorden aan
Boeloengan,ten westen aan hetXiddellandsch
gebergte,ten ztliden aan de Koeran-rivier en
ten oosten aan de zee, en telt Op 260 (E)

g ult.Den lsten Julj van
een sultan Onderworpen,terwjl de overige belangrjkst versla'
12000 in de 2 landschappen Taman en Ha- datJaar kwam hj te Batavia aan en werd
woeankaloe gehoorzam en aan de daarover
gestelde radja's. Hetgeheelerjk ligt Op het
stroomgebied van de Koeran m et haar 2
hoofdtakken. Men verbouwt errtjst,tabak,
aardvruchten,mak's en stlikerriet.V oortsleveren de bosschen er goede houtaoorten,rotan,

spoedig daarop alscommissaris-superintendent,
admiraal en veldoverste nanr de kusten van
Indië? Ceylon, Bengalen en Malacca gezon-

schen vindt men er herten, reeën, beeren,
rhinöcerossen,varkens,apen,sl
angenenverschillende vogels.De handelgeschledt er met
praauwen,- m eerendeels op Sollok en Celebes. Gebaande w egen zoekt men er te vergeefs, en in het binnenland verheffen zich

en Cochin.
Inmiddelswas ran Goens in 1659t0t Raad

den.Hj behaalde OnderscheideneOverwinnin-

genop dePortugézen,waardoordeCompagnie
ln hetbezitkwam van Ceylon en vele plaat-

getah-pertsja en watkatoen,- endebodem sen op de kusten van Coromandel en M alabevatergoud,steenkolenen jzer.Tndebos- bar,zooals:Tuttlcoryn,Negapatnam ,Coulang

van Indië bevorderd; in 1664 werd hj benoemd t0tgouverneurvan Ceylon en in 1672
t0t Superintendent, admiraal en veldoverste

van Ceylonz Malabaren Coromandel,texwjl
vele bergent terwjl eindeljk 16 langs de hj in datJaar de Fransche vlootOnderLa
kustgelegen eilanden 0ok t0tditrjk behoo- Haye sloeg.In 1675 werd hj directeur-generen.- Het dorp Goenony Teboer,aldaar in raalen in 1678,na den dood van M aatsnyker,
het binnenland aan de Segah-rivier gelegen, gouverneur-generaal.Zjnewankelendegezondtelt 50 huizen en isde hoofdplaatsdesrjks heid noodzaakte hem echterweldrazjn ontan de residentie van den sultan.
slag te vragen, hetwelk hem met een zeer
Goens (van).Onder dezen naam vermel- loFeljk getuigschriftwerd verleend.
In November 1681 verliet hj Bataviaals
;en wj:
Rjiklqf ran Gt
):ê?,
:,geboren den 24stenJunj admiraal der retourvloot en kw am in 1682
1619 te Rees, alwaar zjn vader als kornet in Nederland aan.Reeds den 14denN ovember
van eene kompagnie kurassiers der Generale van datJaar overleed hj te Amsterdam.
Staten in garnizoen was.Deze en diensvoorM en kent hem eene eereplaats t0e onder
vaders warenFriezenvanafkom sten geboorte. de vele m erkwaardige mannen,die zich ver-

In 1629 kwamen Rl
jklîfen zjne oudersmet
hetschip rBuren''teBatavia;indatzelfdejaar
overleedaldaarzjn vader,eninhetvolgende
zjne moeder Hilleyond J'
tzcoùd, geboren te
Franeker.
In 1631 trad hj in dienstbj de adm inis-

diensteljk hebben gemaakt jegens de O0stIndische Compagnie en het Vaderland.
Rl
jklqf van Goens,Oudsten zoon van den
voorgaanden,den 11den Junj 1642 te Batavia
geboren. Hj qntving zjne opvoeding in Nederland, keerde in 1656 metzjn vader naar

hj in 1644 als opperhoofd van Palembang

In 1670 keerde hj op aanzoek van de Be-

tratie derOost-lndische Compagnie op dekust
van Coromandel, werd in 1634 t0t assistent
in de pakhuizen te Batavia aangesteld en bekleedde daarna verschillende andere betrekkingen in dienst dier Compagnie. Z00 ging

Batavia terug als assistent in dienstder C0m pagnie, w erd na hetbekleeden van verschillende andere betrekkingen, in 1665 dessave
oflanddrostvan Colombo op Ceylon en kwam
in 1669 weder in Nederland.

de koningen van Jamby en Johor begrpe- windhebbers der Compagnie alsbuitengewoon
ten,
gedurende 1648 t0t 1654 begaf Raad van Indiö en gouverneur van Ceylon
l)j zich vjfmaal alsambassadeur naar den naar Oost-lndië terug,werd door hen in1679
soesoehoenan Van Afatarana, ill 1650 als ge- benoem d tot commissaris-generaal van geheel
zant naar den koning van Siam en in 1653 Indiëen kreeg opzjnverzoek in1680ontslag
als commissaris naarCeylon,Suratteen W in- uit de dienstder Compagnie.In 1684 kwam

gurla.In Januarj 1654 werd ran Goensdoor hj alsRaadvanIndiëteBataviaterugenoverde bewindhebbersderOost-lndischeCompar ie

leed in 1687op dereis vandaarnaarNederland.
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Volkert'
/
ll/zGoens,tweedenzoonvanRî
jkll
f kochten zjnenagelatenehandschriften werden volgens zjn testamentheteigendom van

'tuzl Goens den gouverneur-generaal, geboren

den zostenOctober 1644te Batavia.Hj werd Daniè'lFrtzz?çof,
vvan z f.,lezl,zoon van Hiéroin 1677 1id van den Raad van Jtlstitie aldaar

en kwam in 1680 inNederlandternr.Daarna
washj 1idin de Vroedscha? te Schledam en
commissaris van de monsterlng.
R'
qklt
f Aïc/
zll'
lvan Gt
lezs.
v,zoon van den
voorgaande.Hj werd geboren teUtrechtdell

zlsten November1670,was vice-presidentvan
den Raad van Justitie te Batavia en keerde
ill 1709 als admiraalder retourvlootin Nederland terug. I'
lj liet 0.a.vier Zonen 11a,
nameljk:VolkertXvelcltior,R'
qklof Gerùrlzl#,
Dantk'lFranLois en Jan A'
dzz#ri/r.
2.
1/11$*Cornelis '
pt
zzl Goens,zoon van den
zooeven vermelden TolkertJ/klc/zipr.Hj werd

zewzfx.s van Alphen en Joltanna JTtzritz van

G/ez/d,zustervan Rl
jkltt
fJécltë'
fraztG(?:z
/é.
Behalve een paarLatjllscheverhandelingen,
leverdehj voordepers:rMosesMent
lelssohn.
Verhandeling over hetverhevene en naïve in

de f'
raaje wetenschappen (1774):' een werk

dathem hevigeaanvallenopdenhalshaalde,XBerigt van den Professor van Goensrakende

de racensie val zjne vertaling van de Ver-

handeling van MosesMendelssohl
a'',- rcatalogtle falt sur un plan nouveau systématique
et raisonné d'une Bibliothèque de littérature

(1776)2d1n'',- rpolitiek Vertoog overhet

waar sistema van de stad Amsterdam enz.

g
eboren den 7denMaart 1753te Amsterdam, benevens consideratiën Over den tegenwoorls den loden October 1803 aldaar overleden
en was commissaris van den Schouwburg ter

digen oorlog en hetvoorgevallenein dejaren

1777- 1780, mitsgaders over de geheime

genoemdeplaats.Hj is bekend a1sdichteren
schreefonder anderen:pDe landman rechter,
tooneelspelnaarhetFransch (1795)''- pDe
betooverende lamp, groot ballet-pantomime,
(1797,2dedrtlk 1825)'',- pDe tweedeTartufeofde schuldige moeder9tooneelspel naar
hetFransch (1797)'')- rcirce,grootballetpantomine (1798)''
, - pLaurette Of de 0nschuldigejliefde, ballet-pantomime naar het
Fransch(1798)'',- rDeridderBayard,tooneelspelnaar hetFransch (179
.8)'',- gDeafgelegene landhoeve, tooneelspel(1802)'',- en
Arlequin in hetSerail,tooneeelspel(1803)''.
aïqklkf JfïCACJJ van Goysd,zoon van den
vroeger vermelden DaniëtFglzsçt
liq
:.Hj werd

onderhandelingen enz. (1781)'', welk werk
aanleiding gaf t0t het verschjnen vall een

Hj verzamelde eene kostbare boekerj,die
uit ongeveer 19000 deelen bestond, nam in
1776 zjn ontslag a1s hoogleeraar en werd
kort daarna 1id van de Vroedschap in zjne
qeboorteplaats. O0k bedankte hj voor den
tltel van Roomsch Keizerljk-Koninkljk Hof-

geboren,genoot zjne opleiding aan de militaire sclloolte Holldsholredjk,wasOp18-Jarigen leettjd luitenant bj hetFransche leger
in Spanje,werd den 6denNovember1811,bj

aantalschimpschrilten,waaronder:,Le Vbici

ofyot
lrtraiten bjzonderheden aangaande den
polltiek vertoog3cllrjver.
R.A1.van Goensenz.
(1782)'' - voortsschreef hj:puebermora-

lischen Ehebruch? '
W eiber Unbestand u.s.
w .'',welk werk ln 1811 in het licht is ver-

schenen, terwjldeAlaatschappj van Nederlandsche Letterkunde te Leiden eenige hahdschriften van van Gtzzl.sbezit.
Van eene doox hem in het Engelseh ge-

schrevene eigenelevensbeschrjving,getiteld:
RSome memorandums of my lilb. Part the

hrst (1789)'', is eene vertaling in het Neder-

geboren te Utrechtden 12den Mei1748,stu- duitsch Opgenomen in de w erlten van het
deerde aldaar en te Leiden iu de letteren en ProvinciaalOenootschap van Kunsten en W eonders
ddeinzi1
eh
dcahe
tihj
766zoozeer door zjnetalen- tenschappen in Noord-Brabant (1867).
ten,
reeds benoerad werd tot
RnklofJan Jt
vwlïzl.
vvtwzGoens kleinzoon
buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis, van den reeds vermeldeu Jan .
ffàozdrik. Hj
w elsprekendheid en Grieksche taalteU trecht. werd den 26stEn Augustus 1793 te 'sllage

eene verkenning door Spaansche troepenonder
generaal M ina
genomen en in den
raad,hem door M aria T'
/ldrddïl geschonken. nacht Van den gevangen
8sten op den 9den December
Bj de staatkundige onlusten van dien tjd daaraanvolgende door de Spanjaarden uit
koos.hj dezjdevandenstadhouderWillem T,
$ weêrwraak doodgesehoten.
en dit berokkende hem zoovele onaangenaamGoentoer (De), de voornaamste top van
heden dat hj in 1783 zjn ontslag verzocht het Goentoergebergte in de Preangerregenten verkreeg als lid van de Vroedschap te schappen, en wè1 i11 het regentsehap BanUtrecht;ja men wisthem zo0 zwarttema- dong, op Java, is een vulcaan, die er zich
ken, dat hj den raad ontving Om zich uit ongeveer 2000 Ned. el boven de Opper-

Nederland te verwjderen. Nadat hj eerst vlakte,derzeeverhett.Hj ligtop709/30/Z.B.
eenigen tjd te 'sHage had vertoefd,begafhj en was voorheen, buiten den Lamongan, de
zich in 1786 naarZwitserlandjslootervriend- meest werkzame vuurspuwende berg van dat
schap met Lavater en vestigde zich te Basel. eiland.Zjne uitbarstingen haddenplaatsin de
In 1795 stelde hj zich onder dehoede van jaren 1803, 1818j 1825,1840, 1841, 1842,
den prins ron Dalberg, stadhouder te Erfurt; 1843 en 1847, doell hj is thans volkomen
in 1797 kwam 'van Goens te Dresden en later rustig.Vreesseljk wasvooralde uitbarsting
aan hetH0fvan den graafCltristian Frïdtfrïc/z van M ei 1840. Toen stroomde de lava aan
von x%oJJ:r.g-W erni
'
yerode,die hem huisvesting alle kanten uit den krater,zoodat de gekeele

verschafte, eerst op zjn slot, vervolgens te bergtop zich als eene gloejende massa verW erniyerode,waar'
van Goensden 25sten Julj toonde. Na dien tjd is de Goentger,vroeger
1810 overleed.
met gras en struiken begroeid, t0t aan zjn
Zjne bibliotheek was reeds in 1776 ver- voet kaal en met rotsbrokken bedekt. De
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naam beteekent in het Maleisch Dond-. in 1672 t0t de regters, die het vonnis uitGoeree.onderdezen naam vermeldenwjj: spraken over Cornelis de W ittt werd met
Ilkyo Jrrillepz Goeree, doctor in de godge- gewigtige zendingen belast, en behoorde tot
leerdheid en een beroemd geneesheer te Mid- de schranderste regtsgeleerden van zjn tjd.
delburg,waar htj omstreeks het Jaar 1643 Hj overleed te 'sHage den 15den October

overleed.Zjn rEerste en tFeedevel
'volg op 1686,nalatende:rsyecimencontroversiaequae
de Republyk der Hebreën van PetrusCunaeus estdemutuialienatloneinterjurisconsultoset
(1685)''isnazjn doodinhetlichtverschenen. quosdam gramatico-sophistas(1646)'',- pAniW illem Goeree,eenzoonvandenvoorgaande.

madversionesin quaedam locacagitisIen 11

Hj wel'
d geboren te Middelburg den llden 8pedminis Salmasiani quibus varli viridocti
December 1635, toonde reeds vroeg een uit- abejuscalumniisvindicantur(165;)''j- rRei
muntenden aanleg en bepaalde zich - daar agrariaeaudoreslegesquevariaeetc.(1674)''1
hem de middelen ontbraken om eene hooge- - en rpilatusJudex(1677)''
.- O0kzjnzoon
school te bezoeken bj den boekhandel. Jan Gpe,
vranAbsmadewaseen jverigbeoefeTevens volgde hj zjne neiging t0t de be- naarderwetenschappen.- Zjnbloedverwant
oefening derwetenschappen en schreef:rNa- Robert Gpy,s, heer ran ./tldkâ,er.
:f, was van
tuurljk enschilderkonstigontwerpdermensch- 1701 t0t 1723 resident der Algemeene Staten
kundeenz.1762, 2dedruk 1704)'',- rAlge- te Kopenhagen.
m eene bouw kunde volgens de antyke en heGoes (Van der) isde naam van een 0ud
dendaagschemanier(1681,2dedruk1701)'')- en aanzienljk Zeeuwsch geslacht.HiertoebeXJoodse Oudheden ofte voorbereidselen t0t de hooren:
Bybelschewjsheid(1690folio,2dln,2dedruk
Aart ran der Gpe.
ç,geboren in 1475.Hj
1700)'', pverligtereikunde ofregtgebruik werd eerstpensionaris van Delft,en in 1525
der waterverwen (1697,4dedruk 1705)'',- advocaat of raadpensionaris van Holland en
XM osaïsche historie der H ebreeuw sche K erke MTest-Friesland.In laatstgenoemd Jaar werd
(1700)4 dln metplatenl'',- mlnleiding t0t hj naarLierin Noord-Brabantgezonden,om
depraktjk deralgemeeneschilderkunst(1704, m et Cltristiaan 11, verdreven koning van
4de drukl'',- rlnleiding t0t dealgemeene Denemarken in onderhandeling te treden.In
teykenkonst (1705,4de drt
lkl'',- en plfer- hetvolgendeJaarbragthjaan deLandvoogkelykeen wereldlyke historiënuytd'aalouwde des te Brussel het berigt,dat haar aanzoek
aerdbeschryvingen en uytgezochte gedenkpen- van 80000 gulden wastoegestaan.Voortsging
ningen opgehelderd (1705, met kaarten en hj in 1526 naar Bremen en Verden,0In er
platen,2de druk 1730)''.O0k heefthj n0g hetbpstand metZweden en de Oostzee-steden
eenige w erken van bouwkundigen inhoud in te bekrachtigen - en vervolgens naar Gent,
handschrift achtergelaten.Hj had zjnboek- om de LandvoogdesOvereen handelsverdrag
h
andelyevestigdte Amsterdam ,waarhjden met Zweden teraadplegen.In 1529werd hj
3den Me11711 Overleed.
met Joost .& J:, pensionaris van Dordrecht,
Jan Go--dc,een zoon van den voorgaande. atkevaardigd naar Cambrai, Om eroverden
Hj werd geboren te Middelburg denzdenOc- vredeteonderhandelen)entoen KeizerKamelF
tober 1670,en vertrok metzjne Oudersnaar in 1531 hier te lande verscheen, werd ran
Amsterdam,waarhj zich Op deschilder-en der G aes belast met de taak,em den Vorst
graveerkunst toelegde Onder de leiding van llam ol1s de Staten te begroeten, waarna hj
Gerard deLairesse.Hj waseengeachtkun- nogmaals naar Bremen werd afgevaardigd.
stenaar, zoodat de regéring van Amsterdam TOt aan 1544 bleefhj opzjnpost,om 'slands
in 1715 hetvervaardigen van ordonnantiën en regten en vrjheden te beschermen,moedig
teekeningen voor een platbnd in de groote volharden.Toen verkreeg hj eene eervolle
bm'gerzaalvan het stadhllisaan hem opdroeg. rust,en werd opgevolgd doorzjn zoon.Hj
Tevens was hj een beoefenaarder dichtktlnst overleed den lsten November 1545.
en de< fraai
je letteren.Hj schreef:?Alexan- Aart'pyzlder Goes deJbzwd,oudstezoonvan
der, koning van Cyprus en Ciciliè of ge- den voorgaande. D eze, een uitstekend rtlgtsw aande zeerover,treurspel(1707)'')- DHis- geleerdeywerd wegens zjne welsprekendheid
torische gedenkpenningen van Lodewjk XIV, benoemd t:tadvoeaatvan den Grooten Raad
vertoonende al het voorgevallene onder de van M echelen,en overleed aldaar den 26sten
rëgéring van dien koning enz. (1712)'' - M ei1550.
rGodvruchtige almanak ot'lofgedachtenis der
A driaan '
PJI der Gpe.s, een broeder van
tjaartgevolgtna den voorgaande. Hj werd geboren teDelft
Heyligen op yderdar. van '
den beruchten Seb.de Clerc (1630,kwal'
to in 1505, zag zich wegens zjne ongemeene
met364platenl''
,- rDagboek derRoomsche bekw aam heid als regtsgeleerde in 1540 aan
Heyligen,m itsgaders derzelverlevensbeschry- zjn vader torgevoegd, en op voorstel van
cfozl,s, stadhouder van Hûlland,
ving (4 dln met 368 platenl''
, rMengel- René van Ol'
poëzj (1734,2dedruk 1758)'' - pDegouds- in 1544 t0t opvolger zjns vaders benoemd.
blomsteeg,klugtspel(1734)'',- ennDewereld Hj legde den eed afa1sraadpensionarisvan
v0l kool, of koolzang (1734)''.Hj Overleed Holland en begroette in 1547 M aœimiliaan
ran Wpzllrst
pzltfïl a1snieuw-benoemden stadhoute Amsterdam den 4denJanuarj 1731.
Goes (Wil1em)ofG'
ttilelmusGt
pe,
sï'
l:,
î,heer der.Op het voetspoor zjns vaderszettehj
van .#o/Atyr.
'
sf, geboren te Leiden in 1611, de aanteekeningen vool'
t van al het merkwerd raadsheer in zjne geboorteplaats en waardige,dat op de vergaderingen der Staten
daarna in hetH0fvan Holland.Hjbehoorde en ten Hove voûrviel, en deze zagen het
VII.
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lieht onder den titel:pRegister van de Dach- hem zjne schoone dochter,welke door den
vaerden der Staten '
sLands van Hollandt, schilder als rAbigaël'' was voorgesteld,ten

gehollden bj de Mrs Aart en Adriaan rlzl huweljk gaf.W eldra echterverloorhj zjne
Ar Goes advocaten der Staten voorz. van geliefde echtgenoote,enzjneOnheelbaresmart
31 Januart
i1524 t0t10December1560 (6dln bragt hem in het klooster de Rodendalebj
in 8 bandenl'',- lateronderdienvan:pH0l- Brussel,waarhj alskanunnik overleed.Zjn
land onder Karel F;bj de overdragt der meest-beroemd stuk?rDe geboorte van ChrisNederlanden aan en gedurende het bestier tus'', bevindt zich ln de kerk van Sta Maria
van Fltili
ps 11, of verzameling van alle de Nuova te Florence. In de Pinakotheek te
notulen, resolutiën enz. door de Staten dier Miinchen vindt men van hem een woud met

Provinciën (1791,8 d1n)''.

eene bron, geteekend metzjn naam en met

Adriaan '
p.zl der Goed, een kleinzoon van hetJaartal1472.Voortsheeftmenvoortbrengden vnorgaande.Deze,geboren te Delft,was selen van hem te Aken,te Berljn,enz.
een uitstekend regtsgeleerde.Hoeweltot het
G oös(Damiaode),eenberoemdPortugeesch
R. Katholieke Kerkgenootschap behoorende, diplomaat en geschiedkundige, geboren in

bleefhj als raad en l'
ekenmeesterin dienst 1501in deVilla deAlempuez,kwam opzjn
van prins Mauritnen vervolgens van Frederik 9dejaaraan hetHofvan d0nM annël.Koning
A'
eltfrïk en genoothet volkomen vertrouwen Joao11 benoemde hem in 1523 t0tzjngevolvan diebeidevorsten.Hj overleedte'sHage magtigdeinVlaanderen,waarhjdenstamboom
del. koningen van Portugal, van N oaelt af,
den TdenJanuarj 1632.
Pltilip
Goes,desgeljkseen klein- doorde vermaardste sehildersvanBruggedeed
zoon van eerstgem elden Adréaan,en eenvolle in orde brengen.Later werd hj naarPolen
neef van den voorgaande.Hj werd geboren en vervolgens naar Denemarken en Zweden
in 1651,en waseerstkapitein bj het leger gezonden, doch in 1533 teruggeroepen en t0t
te velde, vervolgens in 1678 buitengewoon, schatmeester benoemd bj de Casa daIndia,
in 1683 gewoon kapitein bj de zeemagtder - welke betrekking hjechterbjzjnekomst
admiraliteit van Amsterdam.Als bevelhebber van dehand wees.Daarna wjddehj zich 6
van het schip rvriesland''nam hj deelaan jaar te Padua aan debeoefbning derwetenden noodlottigen slag bj Bevesier. Zjn schip schappen,en keerde toen terug naarVlaandeNverd Nvrak geschoten,veroverd en verbrand, ren. Bj den Paus werd hj zeer welwillend
en hj zelf gevangen genomen.Na het her- ontvangen;ook bezochthj hetH0fvanKaeel
krjgen zjner vrjheid werd hj benoemd t0t V en van diensbroeder Ikrdinand, alsmede
schout-bj-nachtbjdeadmiraliteitvandeMaas, deHoven teParjsenteLonden.ToenLeuven,
Btreed in 1692 dapperbj La Hogue,alwaar waarhj zich gevestigd had,in 1542 doorde
hj eene wonde ontving,en had in 1693 het Franschen belegerd werd)wisthj dooreen
bevel over het eskader, bestem d om m et de krjgslistdenvjandtebewegea,om hetbeleg
Britsche zeemagt naarde Middellandsche Zee op te breken.Trouwens werd '
I
ptjlater door
te stevenen en aldaar verbondenzaetSpanje, de Franschen in hechtenisgenomeneneerstna
tegen de Franschen te strjden.Zj geraakten verloop van 9 maanden tcgen betaling vaneen
echter reeds slaagsbj Lagos,en van der Goes aanzienljk losgeld op vrje voeten gesteld.In
ontkwam ternaauwernood,m etverlies vanal 1544 werd hj nogmaals teruggeroepen naar
de koopvaardjschepen aan den vjand door zjn vaderland,waarhj hetambtaanvaardde
de wjk te nemen naarEngeland.Ook in 1694 van staats-archivaris. W aarschjnljk verloor
nam hj deel aan de krjgsven-igtingen tegen hj in 1571 door een vonnis der Inquisitie die
de Franschen,werd in 1697 totvice-adlniraal betrekking en al zjne goederen,waarna hj
bevorderd,en was in 1702 de eerste,na den aanvankeljk in het klooster Batalha werd
Enqelschen vice-admiraalHobson,die,methet opgesloten.Later had hj arrestin zjn eigen
sehlp rDe Zeven Provinciën''van 92 sttlkken huis,alwaar hj overleed.Behalve vele gein de B> i van Vigos doordrong, waar hj schriften in de Latjnschetaal,gafhj in het
Le Bourbon'' van 66 stukken veroverde.In Portugeesch de beide kronieken in het licht
1703zeildehjwederom naardeMiddellandsche van K oning d0m M anoëlen prins Ioao, Zee, beschermde in 1704 de haringvloot,en een geslachtsregister van de edele familiën
zag zich in 1706 belast met het bevelover des rjks, en eene vertaling van den pcato
het Nederlandsch eskader in deMiddellandsche major''van Cieero.
Zee. HP
@* overleed den 9den Julj 1707 aan
G oethe (Johann W olfgang von)ofGöthe,
bpord van hetschip,DeBeschermer'',liggende een der geniaalstedichters en prozaschrjvers,
vöör de rivier de Var.- 0ok J@n van der die ooit geleefd hebben, werd geboren den
Goes,waarschjnljk een broedervan Phili
p, 28sten Augustus 1749 te.Frankfort aan de
was kapitein ter zee, en voerde in 1706 bevel Main,waarzjn vader,een yezet
en man,als
over de pArnhem''van 64 stllkken.
doctor in deregten hetaanzlenljk ambtvan
Joltannen zz/folit?
'
- ran der Goed,zie onder Keizerljk raadsheer bekleedde.Meerdan bj
eenig ander dichter kan men in de gedichten
Antonides.
S'
Mgo van der Goe.:,een uitstekend Neder- van Goetlte zjne gemoedsrigting, zjne gelandsch schilder en een leerling van Jan van waarwordingen en zjne lotgevallen aanwtjzen.

& &.Hj woonde te Gentj en heeftaldaar H oe algem een destrekking diergedichten ook
in olieverw in hethuis van den rjken burger wezen moge, de dichter w asuiterstvatbaar
Jacob Weqyfel.
vzulk eenefraajeschilderj van voor alle indrukken van buiten,en wj ont-

Abigaël''vervaardigd,datgenoemde W eytens dekken overal de hierdoor veroorzaakte w er-
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kiny.Zelfs was hj van meening, dat alle maaktehj zich doorhetgebruik bekend met
r
edlchten gelegenheidsgedichten moesten zjn deFranschetaal,terwjlhj tevensin degem de ruimste beteekenis van het woord, en
legenheidwas,Om den Franschen schouwburg
w ilde daarmede zeggen, dat alleen de erva- te bezoeken.Een en anderwerkte metkracht
ring stofmoestleveren voorde poëzj.Daarin Op zjnged
pri
icht
kkel
erld
jke
door
n aahet
nleg,
lezen
en de
dezre NEerd
ligtde oorzaak,datwj in de gedichten van vooral
XM esGoethe meer dan ergens eene streelende har- SiZ(
l0'1van Klopstock.Toen reeds openbaarde
m onie ontdekken tusschen vorm en inhoud, zich het veelomvattend vermogen van zjn
gedachte en inkleediny.op gevorderden leef- geestq hj oefende zich in hetteekenen, in
tjd stond volkomenheld van vorm bj hem oj de muziek,in de kennisder talen,in de naden voorgrond, en de kalmte,waarmede hp ttlurljke historie,in hetHebreeuwgch en in

pjnljke voorvallen uit den strtjd deslevens
weet te schetsen, laat we1eens eene onaangename gewaarwording aehter bj de zoodanigen,die zich nietdoor den vorm laten wegslepen.Intusschenmaken zj,dieGoetl
tenaar
zjnelaterevoortbrengselen beoordeelen,zich
schuldig aan eene groote onbilljkheid.Men
vergeet, welke stormen de dichter verduren
moest, vöôrdat hj zich in die kalmte kOn
verbljden,die wj in zjnelatere geschriften
opmerken,- h0e diep hj degebreken der
maatschappjgevoelde,en in welke krachtige

de hiermede verbondenekennisvan den Bjbel:- wisselde eenenanderafmetdichterljke
oefeningen, en wist daarenboven tjd genoeg
te vinden t0thet verweNen eenerpradische
bekwaamheid, welke hem in staat steldej

velerleibezigheden van zjn vaderOp zith te
nem on. Eene teedere bet
rekking, die hj in
ZJ
i-ne jeugd aanknoopte)doch wegens bjkomendeomstandigheden verbroken zag,maakte
op hetontvankeljkgemoedvan denjongeling
zulk een diepen indruk, dat wj het beeld
van hetaanminnig voorwerp zjnertoegene-

woorden, die een geweldigen invloed hadden genheid gedurig - nu eens a1s Xlörehen in
op hetleven en de letterkundedel'Duitschers, !hEgmont'')danwederalsGretelteninrFaust''-

hj die beschreef, h0e hj a1seen moedig
watbj zjne tjdgellooten n0gniett0tbewustheid wasgekomen.Daarintusschen zjnegedichten,dlein rjkdom enverscheidenheidde
vruc
hc
th
et
n,stc
nzt
we
zn
es
no
vp
anhe
et
en geheel
ge
sla
ehrjn
wgel
ee t
eve

ln zjne dichtwerken zien verrjzen.Hoewel

redenaar en ziener onbewimpeld verkûndigde, de storm van dezen eersten hartstogt hem

aanvankeljk den slaap,de kalmteen degezolldheidontroofde,gevoeldelaj zichna zjne
herstelling krachtigerdan tevoren.Aletjver
maakte h'
Ij zich gereed,om dehoogeschool
naauwst te bezoeken,en vertrok in 1765 volgens den
met elkander verbonden en met denzelfden wensch van zjn vadernaarLeipzig,waarhj
gtempelgemerktzjn,alseen spiegelmoeten den 19den october als student in de regten
beschouwd worden van zjn in-t)n uitwendig werd ingesehreven.
leven,ishetnoodig,datwj,Om zegoed te
Intusschen bestond bi
j hem geen bepaald
begrjpen, het oog vestigen op zjne lotge- studieplan. De wjsbegeerte had weinig aanvallen.
trekkeljks voor hem,en de regtsgeleerdheid
Hetbljktuitde berigten,die Goethe zelf evenmin. De aesthetiek werd er zeer gebrekomtrentzjn leven heeftmedegedeeld,datde kig Onderwezen,en hj vond er weinig,dat
ingenomenheidvan zjnvadermetletterkunde weldadig werlten kon op de verbeeldings-

en Bchoone kunst,de teedere liefde,de dich- kracht van elm dichter. Toen reeds maaltte
terljke geest en het gezond verstand van hi
j t0t gewoonte,Om al wat hem smartof
zjne moeder,de huiseljke omgang metont- vreugde veroorzaakte,alwathem bezighield
wikkeldepersonen,dekunstschattenvanzjne i1)dichterljke taalOp hetpapiertebrengen,
geboorteplaats, de drukte der Jaarmarkten ten einde alzoo zjne gewaarwordingen t0,
t
aldaar, en de pracht? bj de krooning van helderheid te brengen en tevens kalmte te
Joseplt 11 t0t Roomsch koning ten toon ge- bezorgen aan ztjn gemoed.Ietsdergeljkswas
spreid? de sluimerende krachten hebben ge- volstrekt noodig voor hem ,daar hj van het
w ekt ln het gem oed van den knaap,diezich eene uiterste t0thet al
zdere verviel.A1 zjne
door eene ongemeene vatbaarheid, een ge- gedichten ktlul
zen dus beschouw d w orden als
trouw geheugen en een Juist oerdeel onder- gedeelten O0n0r algem eene biecht, die het
scheidde. Onder zulke omstandigheden was geheel zjner levensgeschiedimis omvat. Zû0
hj 8 Jaaroud geworden,toen deZevenjarige Ontstond rD ie Laune des Verliebten'' 0en
Oorlog uitbarstte. W eldra vond hj gelegen- dramatisch stuk, hetwelk een toestand voor-

'heid Om zjn kunstzin te ontwikkelen,toen stelt,waarvan hj de beschrjving zich had
Frankfort in bezit werd genomen door de opgelegd als eene sûortvan boete.Intusschen
Fl-ansehen, en graaf Thorane, een Fransch hadhj teLeipziggelegenheid,Om zjneerva,
omcier,dic ttlnhuizevan Goetlte'sotlderszgn ring te verrgkcn m0t de waarneming,hûe
intxek genomen bad,(
lO0r zjne welwillend- godsdienst, goetle zeden, w0t, stand en bo
heid den knaap aan zich verbond. De kunst- trekki
nqen er heerschappg voerden overhet
minnende Franschman bezorgdebezigheid aan uitwen
dlg voorkomen der maatschappj,terverscheidene sohilders,Onderanderen 00k aan wglonderhetblinkend vernis deafzigteljke
Seekatz van Darmstadt:en weldra wistGoetlte verdorvenheid verscholen lag O1
u den Onaanoverkunstzaken meê tepraten.Zelfsbeschreef genalnen indrtlk, door die opmerking veroor-

hj in een Opsteleen 12-taltafereelen uitde zaakt,teverzachten,Ontwierp hj Onderscheie

jeschiedenis van Jbzt/'
,van welke sommige dene tooneelspelen? van welke echter alleen
In teekening werden gebragt. Daarenboven

XDie M itschuldigen''in gereedheid kwam.De
41*
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lossevorm ,waarin eene.
ergerljkegebeurtenis 1772 in zjne geboortestadwasteruggekeerd,
in dit stuk behanfleld werd,heett iets stui- gaf hj zonder zjn naam een opstel over
tendsbj degedachte,dateenjongeling,die Duitsche bouwkunst en twee vlugschriften
met zo0 groote scherpzinnigheid de schaduw- van godgeleerden inhoud in hetlicht!nadat

zjde der zamenleving bespiedde, zich niet reeds vroeger zjn vriend Breitkopf zjn eerk0n ofwilde verheFen t0t een meer tragisch stelzdichtbundelhad uitgegeven (1770).Eerst
standpunt. Die indxtlk wordt evenwel ver- zjn rGötz (1773)''en zjn pWerther (1774)''
zacht, wanneer men het 0og vestigt op de boeiden de algemeene opmerkzaamheid.Zj
ontwikkeling van (4oetwa
keao
rn
inop
hj de
leefde
oms
.tan- ontstaken een heilig vuur op het altaar der
letterkunde,en velevan hare priesters schaardigheden van den tijd,

Zjn vertoefteLeiyzig had een gewigtigen den er zich omheen.Karel Hlot/fxdf, erfprins

invloedopzjnevormlng.Hetbedrjvigeleven van Saksen-'ffrdfpitzz) leerde Goethe kennen,
om hem heen prikkeldehem t0twaarneming, en noodigde dezen aan zjn H0f,zogdra hj
en de bekrompenheid eener huichelachtige deregéring hadaanvaard.Dedichter,diekorl
maatschappj t0t overmoedigen spot,die alle te voren met de gebroeders Stolberg eene reis
conventione
'legebruikenverachtte,terwjlzjne door Zwitserland had volbragt, gaf gehoor
vrj ongeregelde levenswjzehem opwektet0t aan die uitnoodiging. Hj zag zich in 1776
ernstig nadenken over zich zelven en overde
raadselen en verborgenheden van 'smenschen
leven. Voortsbraqt Oeser hem op den wpg
eenex gezette studle der ktlnst en der kunstgeschiedenis,waarnahjbjeenbezoekteDresden hetbezi
gtigenderaldaaraanwezigekunst-

gewrochten zjn kunstsmaak zuiverde. Hj
oefende zich zelfs in de graveerkunst.D00r
zjne onbezonnene levenswjze haalde hj zich
echter eene ongesteldheid op den hals, en
na zjneaanvankeljke genezing verliethj in
1768 Leipzig met een schat van kennis en
ervaring. Zjne geschokte gezondheid bragt
hem nu t0t de studie van allerleimystieke,
chemische en alchemistische werken,terwjl
hj tevenshetvoornemen opvatte,Om opden

benoemtl t0t geheim legatie-raad,en in 1779

t0t geheimraad in werkeltlke dienst.Daarna
deed hjten tweedenmale- ditmaalmetden

Hertog - eene reis doorZwitserland.Nadat

hj in 1782 plfammerprësidcnt''geworden en
in den adelstand opgenomen was,vertrok hj
in 1786 naarItalië,waarhj,meestentjdste
Rome, t0t in 1788 vertoefde. Hier ontwikkelde hj zjn kunstsmaak doorhetbeschouwen der voortbrengselen van groote meesters,
f
loor zjn omgang met kunstenaars en doûr

de beoefening der kunst.Hier werd plflgenia''
gedicht,rEgmont''voltooid,en rTasso''ont-

worpen. O0k kwam hj er in kennis met
Heinria Jfà@r,een Zwitser van geboorte,
die hem t0taan zjn do0t
lophetgebied der
grondslagvanhetNeo-platonismuseenenieuwe ktlnstcritiek en der kunstgeschiedenis als een
godsdienst te stichten.Men k0n dit beschou- getrouw vriend terzjdestond.In 1792nam
wen alseene readie na zjnelevenswjzete hj md den hertog van Saksen-'
Irreï-c,
g deel
Leipzig,- a1seentjdperk,waarin hetge- aan den oorlog in Champagne, en trad den
loedsleven krachtiger ontwikkeld werd dan 19denoctober1806in hethuweljkmetCl
trotevoren.Htjbegafzich naar Straatsburg,om Jlz?e Trnl
piws,metwelkehtjreedssedert1788 in
Omgang
gel
ee
f
d
had.
Tn
1809
zjneregtsgeleerdestudiënvoorttezetten,doch vertrouweljken
zondexzich öm deze te bekreunen,legdehj onttrok hjzichaanallestaatkundigebemoejinzich t0e op de scheikunde en Ontleedkunde, l
4en, en zelfs het bestuur over het tooneel
alsmedeop de geneeskunde.Tevenshadzjne let hj varen, zoodra men er pDe hond van
'opvoerde.In 1815 werd hi
jt0teersten
vriendschappeljkebetrekkingmetHerdereene Aubry'
weldadigewerking op zjn hart.Zjneaesthe- ministerbenoemd,dochnadendoodvanhertog
tische gevoelens cndergingen eene belangrjke Karel z'
l
wz
l
uf verwjderde hj zich vooz
'goed
verandering,daar hj zd
'neingenomenheid met van het staatstooneel (1838)en woonde bj
de Fransche kunst Juist te Straatsburg - op afw isseling te Jenay W eimar en Ibrnburg,
de grenzen van Frankrjk - verloor.De wer- zich verheugend in een hooçst gelukkigen
ken van M akspereen Rousrea'
l
n,de Gothische avond des levens, in de achtlng van de bebouwkunst, en de krachtige taal van Hane schaafde bevolking van Europa,in de studie

SccFz.
:bragten niet weinig bj t0t zjnevo1.
- dernatuureninzjneletterkundigebezigheden.
ming.Eene teedere betreltlting metFriederike Hj overleedteW eimarden22stenMaart1832,
Wripl te Sesenheim verkwikte ztjn gemoed. en hetljkwerdin denVorsteljkengrafkelder
HP
** verklaarde deù oorlog aan alle kleingeestige en bekrompene eischen der zamenleving, en z0o werd hj medegesleept door
(
1e gsttlrm-und Drangperiode''aan wier sma-

bjyezet.Zjn borstbeeld,een meesterstuk van

kelooze f
werdrjving hj evenwel (mtsnapte.
Na zjne promotie (6 Auqustus 1771)keerde
ht1 in t
le Ouderljke wonlng terug en begaf
zich vervolgcns naar W etzlar,waarhj aanleiding vond om zjn pW erther'' te schrjvenj terwjl hj tevens betrekkingen aanknoogte met Xlinyer, Merek te Darmstadt,

fortheeft ter zjnereereen standbeeld doen
verrjzen,hetwelk,doork
bkhwanihalerontwor-

Trtppel: versiert de bibliotheek te W eimar,
waar zlch 0ok n0g een ander borstbeeld van
hem bevindt,door DarLd vervaardigd.Frankper en door Stiglmayer gegoten,den grooten
dichter waardig is,terwpl zich aldaartevens

in de boekerj een uitmuntend beeld van dien

dichter in zittende houding bevindt,vervaardigddoorP ompeoA crcl.dt
vï.TeW eimarverrees
Iacob%te Pempelfort,de familie La Aock en in 1857hetrGoethe- en Schiller-montzment'',
Larater. Hj schreefin den mFrankfurter ge- een meesterstuk van Rietsehel.Portretten van

lehrten Anzeiger'', en toen hj in hetnalaar Goethe zjn in groûten getale voorhanden.
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Deze tjdperken lotgevallen van Goeth,
ezjn
o? het naauwst verbonden met die zjner
dlchterljkeloopbaan.Indezelaatstekanmen
gevoegeljk 3 afdeelingen onderscheit
len,nameljk desentimentéle,deidealeen (
leprac-
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XEgmont'', waaxin zich tevens in de volkstooneelen eene gezonde realiteitopenbaart,-

DMTilhelm Meister(1794- 1796)'',- en pllermanlzundDorothéa(1797)''
.InrW ilhelm Meister''ontdektmen,behalve ingenomenheid met

tische.Zjn pGötz''een drama,datzichdof
)r desymboliekdervrjmetselarjen metdehumaoud-Duitsche eenvoqdigheid en kracht ken- niteltsdenkbeelden der voorgaande eeqw ,het
merkt, en de dweepzieke, hartstogteljke veelomvattende van Goetltebs geest, hetwelk

1
)W erther''bezorgden hem in zjn eerstetjd- n0g duideljker bljktin den mFaust'',welke

perk dealgemeenebewondering.W è1wortelden

bdt
le vgoxtbrengselen in de werkeljkheid,
nameljk mW erther'
s Lotte''in delotgevallen
van Ckarlotte Wy#',de echtgenootevan den
hofraad Kestner en den 16den Jant
larj 1828
als weduwe gestorven,en rGôtz''in de door
dezen achtergelaten levensbeschrjving,C
lott
h
tegeljkertjdopenbaartzieh in diegesehriften
de vindingrjkheid van ztjn geest.Hetisalsof
alles uit eene onmiddelltjke ervaring ofuit
een diep gevoelis voortgevloeidj- als ware
hetmeer een gewrocht der natutlr dan der
ltunstjzoodatm en van debouw stofennergens
ietsontwaart.HetzûnderlingetalentvanGoethe,

n
iet tOt een bepaalt
lttjdyerk,maar t0thet
goheele leven van den dlchter behoort.Het
verhtlvenste en diepzinnigste,hetbekoorljkste en meest treFende,dat een menscheljk
gemoed kan roeren en schûltken,is nedergelllgtlin den rFattst''.Hetplatteen alledaagsche

viudt er trotnvttns evt?l
zzeer zjne pàaats als
hetrrootsclteenmerkwaardige.Alletjdperken
van sdichtersloven vloejen erin éélz.Geen
volk ter w ereld is in het bezit van een der-

geljk dichtstt
lk, omt
lat het meer dan eenig

om zich gemakkeljk in den toestand van

allder de onvoldaanheid van den modernen
geest en tlt?n gestadi
yen stl'
jt
l tussehen de
eischen van hetm aterlalismus en hetdeïsm tls
in het licht stelt, zoodat de pFaust''het
gevierde diclltstt
lk der moderne rigting is gewort
len. Hoewelin aanleg en uitwerking geheelDlzitsoh,spreekt dit gedieht't0tallev0lkeren derw ereld.X erkwaardig ishd tevens,

Op een ademtogt geljlken,diein onsgeljkgestemde snaren doettrillen.Hj isdaarinde
gewjde zanger van zjn Duitsch Yaderland,
die stout de boejen van het onnatuurljlke

Salzburg (1732)''.De diebter heeftechter d0n
histnrischen ac,
htergrf
lnf
l gëwtjzigd, en dllor
eene eenvotldigheid,alsmi
m bj Homernsl
)ewondert,endooreelleroerendegomoedelt
jkheid

toen hjwederalsschrjveroptrad.Menmeene
echter niet,dat zi-jne geschriften,die toen in
hetlichtverschenen,toteennieuw tjdperk behoorden.Menontwaal'thiereen overgangs-tjd-

eu hierin ligt als htat ware fle overgang tût

anderen te verplaatsen en methen tegevoelen,
deed hem intusschen meermalen mistasten,
zooals in de Qaauw-sentimelztéle pstella'' in pclavigg'', hoewel het in dit stuk niet
ontbreekt aan levendigheid en aan diepte van dat,dezFaust''wegens zjne Ongemeenet
liepFevoel,- en laterin den pGroszkgyhta''()n zinnigheid aanleiding gaft0t clelndestuiteenln andere kleine bljspelen.Bekoorljkerzt
jn loopende verklaringen. De stofvogrrllerin dit tjdperk zjne liederen en romancen, maulz und Dorothea''isOntleend aan derAuswaarin hj den echten volltstoon doethooren. fithrliche H istorie tler Emigranten oder verVaak zjn zj zoo liefen welluidend,datzj triebenen Lutheraner aus dem Exzbisthume

verbreekt.
toonen weten aan te slaan,die in alle harten
Na nGötz'' en nW erther''ging een 12-tal weêrklanl
t vinden.
Tegen het einde van de tweede afdeeling
jaren voorbj?waarln Goetheweinig vanzich
liethooren.Destegrooterwasdeverrassing, zi
jner dichterljke loopbaan gaf Goethe zjne

DXenien (1'/9G)''uit,die van humortintelen,

de volgende periode. Dt
z betrekking,die hj

seflert 1;94 m et Scltéller onderhield en w aaromtrent de pBriefwechsel zwischen Schiller
Goethezich dûorironie ygogde telouterenen und Goethe l'lz den Jahxen 1794- 1805''volden tweestrjd in zjn blnnenste tot harmonie doende inlichtiuren verschaft, had Op helu
zocht te brengen.Daartoe behooren de mrrri- eenbelangri
jkenlnvlottd.lletscheenintusschen,

perk ttlssehenheteerste en hettweede,waarin

umph derEmpfndsamkeit(1777)''en derlahrmarkt zu Plundersweilern(1774)''.Hjnaderde
inmiddels meer en meertothetidealetjdperl
t,
de gtmden vrucht van zjne reis naar Italië.

dat hj ztjne scheppende kracht voelde verminderen. Hj vertaalde den mMahnmet'' en
den rrrancred''van Voltaire,en enkeleenige

romancen en liederen gaven getuigynis van
zjn dichterljken y'loed.ZjnepEugenle(1804)'1
werd niet voltoold en vond weinig bjval)
hoewelditstuk,watdenvorm betreft,t0tzjne
beste werken behoort.D aarentegen verscheen
Zj zjn tot nt1 t0eonvergeljkeljk?wegens eenenieawebewerkingvandenrFaust(1808)''
de toovermagt der taal ûn de welluidendheid alsmede de pW ahlverwantschaften'' waarin
derjamben.In beidedrama'
sheettdedichter zjn seheppendo geest zich weder in v0lle
op eene meesterljke wjzedetaalkvolbragt, krachtvertoonde.Ongetwjfeld behonrtlaatstW èl was eene schets van rlphigenia'
' en
eene van rrrasso''reeds vroeger vervaardigd,
doch hun praehtigen vorm ontleenen die sttlkken aan den helderen ltaliaanschen hemel.

Om den dramatischen knoop niet op te lossen genoem derOm an tothetbeste,w atdeDuitsche
door van bul.ten aangobragte hulpmiddelen: letterktlnde Op datgebied bezit,enten onl'egte
m aar allcen door dekarakters.ln denzrrasso' htleftm0n dienveroordeeld,Omdatdaarinstrjd

ontwaart men med()indrt
lkken,diehjtjldt
lns schjnttewezen tussehen denhartstogteljken
zjn vertoefaan llet llofteW eimarontvalz- inhoud en dekalmebeschrjving,daarimmers

gen had.Totde ideale periodebehooreuvoorts in datboek de zedewet wordtvoorgesteldals
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verheven boven de opwellingen van denharts- en minder a3ngename welwillend in zich op

togt.Voortsvermeldenwjhierzjneautobio- mnemen.Zjnebetrekking t0tSehâller,dien
graphie,getiteld:pAusmeinem Leben.Dichtung hj aanvankeljk methooghartigekoelheid op
und Wahrheit(1811)'9,waarin hj metv01k0- een afstand hield,terwjlhjzich laterOphet
mene opregtheid over zich zelven spreekt en
tevens eene gdrouwe voorstelling geeft van

innigst met hem verbond, geeft hiervan een
merkwaardig getuigenis.Langzamerhand ontzjn tjd.In die dagen deed hj veelterbe- stond tusschen die beiden eene sympathie,
vordering van de beeldendekunsten,voorhet zooalsmen zelden opmerl
ttbtjtweedichters,
tooneelen voor de uitbreiding der natuurken- die geltlkeljk deelen in de gunstdesvolks.
nis.Hj hielptentonnstellingent0tstand bren- Dezevriendschap?deledigheid,welkehjbj
gen en bestuurde den schouwburg te W eimar, den doodvan Selnller gevoelde,enderoerende
zoodat hj doorgeschriften voorbeeldeen be- woorden,waarmedehp hetoverltjden vanden
grooten dichter aankondigde, kunnen ten belanrjken invloedhad op zjn volk.
De werken van Goetke uit de derde en wjze verstrekken,dat Goetke onderhetbelaatste periode hebben t0t de kennis van den deksel der afgemetene vormen een gevoelig
geest des schrjvers niet weinig bjgedragen. hartbezat.

Daartoebehooren sW estöstlicheDivan(1819)''
enheteerstedeelvan nW ilhelm Meister'sW anderlahre (1821)''.Inmiddels had zjnewetenschappeljkewerkzaamheid deoverhandgekro
genopdescheppende,daarhjzichbjvoorkeur
bezig hield metdenatuurkunde en zjnegedachten mededeeldeover de doorzigtkunde en
de leer der kleuren, over de verschjnselen

van het licht, over aard- en delfstofkunde,
over plantenleer, de l
eer derlevensverriqting0n, de sterre- en weêrkunde. Daarin vlndt
m 0n vel
e nieuwedenkbeelden,Ja,zelfswaarheden, door den dichter als met zienersblik
doorgrond en verkondigd, hoewel zj eerst
l>ter door anderen werden bewezen.Aan de

Niets is z00 verwonderljk als de verba-

zent
le uitgestrektheid van het gebied,waar-

over de r'
l
jkbegaafdegeestvan dezen dichter
heerschappj voerde.Overaldeed hj eengroot
getal van scheppingen verrjzen.Door den
adem van zjn genie ontstond zoowel het
luchtijelied a1sdeverheveneode.Hj dichtte
elegieen in den geest (ler ouden en der
nietlweren, romancen en balladen, die zich
nu eens door bevallige naïveteit,dan weder
door spookachtige somberheid onderscheidden,- - gevoelige herderszangen 0n geestige

puntdiehten.Hj besteedde zjne kracht aan
allesoorten van dramatischepoëzj,- desgeljks aan het heldendicht,,zoowel aan dat
beeldendekunsten wjddehj detjdschriften: van landeljken aard a1s aan het eigenljke
Die Propylâen (met H.Mejer uitgegeven, heldendicht, waarvan wj een fragmentbe1798- 1800),en nKunstundAlterthum 1816- zitten in zjn onvoltooiden rAchilleïs''
. Hj
1828)''.Eindeljk voltooidehjdesavondsvoor riep in Duitschland den beschaafden roman
zjn laatsten verlaardag het tweede gedeelte tevoorschjn,bestemdvoorontwikkeldelezersj
van gFaust'',datwegenszjnegeheimzinnige en schonk aan de aesthetiek,als de voedster
allegorieën en mythische verborgenheden aan- der ware dichtkunst,eene nieuwe rigting,al
merkeljk van het eerste gedeelte verschilt, is ook de regel,datde aesthetiek niets met

maar in versbouw steeds de m eesterhand doet dezedelgkheid te maken heeft,niet van hem ,

bljken en zooveleschoonheden enoorspronke- maar van zjne navolgers afkomstig.Nietteljke denkbeelden bevat, dat men verbaasd min mag men zjne aesthetische %evoelens
moet staan 0V0rhetJeugdige dichtvermogen allezins beschouwen a1s eene xeadle tegen
het despotismus, waarmede vöör hem eene
van den hoogbelaarden dlchter.
Goethe behoort t0t de Nveinigebevoorregte gestrengeen stjfzinnigezedeleerhaargezag,

stervelingen, die als het ware hun geheele hetwelk alle schoonheid verbande, zocht te
levensbeeld t0taan den laatsten penseelstreek handhaven.Vooral deDuitschetaalheefthj
vûltoojen, zoodat de geschiedenis van hun leniger, welluidender en rjkergemaakt,terhoogen ouderdom geen ledig blad is in het wjlhj haarmeerdaneenigeanderegeschikt
boek huns levens.In de dagen zjner grjs- oordeelde, om als wereldtaal het voertuig
heid vergeleek men hem metden Olympischen eeneralgemeeneletterkundetew orden.D aarom

J'
wpiter,en H%feland schreefin zjn rlournal hield hj,vooralin zjne laatstelevenslaren,
flirpraktische Heilkunde(1833)'',dathjnooit met groote belangstelling zjne aandacht Op
zulk eene vereeniging van schoonheid deslig- de letterkundigeverschjnselen in hetbuiten-

chaamsen voortreâblp
-kheid desgeestesin ée
'n landgevestigdjen men heeftweleensgezegd,
man aanschouwd had,als in Goetheomstreeks dat hj daardoorOnregtpleegde aan deDuit-

hetJaar1776.Hetwoord rdaemonisch'',het- sche letterkundigen.Maar meern0g dan hj,
welk Godhe gaarne gebruikte,wanneer hj hebben zjne volgelingen de voortbrengselen
sprak van buitengewone begaafdheden,is v01- der oudhei
d en uit den Yreemde geyrezen.
komen toepasseljk op den invloed,dien hj Voorts heeft men hem onverschilligheld ten
in zjne omgeving en in een breeden kring laste geleyd metbetrekking t0tde staatkunuitoefende, en mogthj soms personen,die dige ontwlkkeling van zjn tjd,doch daarbj
hem nietaangenaam waren,dooreenejskoude verzuimde men, aan zjne opleiding en aan
kalm te van zich afstooten, de tooverkracht, zjne betrekking t0thetHofvan Saksen-W eiwaarmede hj hen wist te boejen,die zjne mar te denken. Zeker is het daarenboven,
sympathiewekten,wasonweêrstaanbaar.Zjne dat men bj hem veelal minder bekrompene
humaniteit nam echter t0e met de Jaren,en meeningen over politiekeaangelegenhedenaanhj zochtzich teoverwinnen,om hetvreemde treftdan bjvelenvanzjnetegenstanders.Wat

GOETHE- GOEVERNEUR.

llj eindeljk geleverd heeft op hetgebied der
natuqrkunde,bepaaldeljk metbetrekking t0t
de theorie del'kleuren, alsmede t0t de leer
aangaande den oorspronkeljken vol'm van
planten en dieren, enz., gettligt van zjn
genialen blik en ging niet verloren voor de
wetenschappeljkemethode.
W ie een denkbeeld wil vormen, van den
belangrjken invloed,dien Goetlte binnen en
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deelen (1867),enz.,alle te Stuttgart.Zjne
geschxiften zjn inalleEuropéschetalen overgebragt.In hetNederlandsch isbjvoorbeeld
de pFaust'' behalve door anderen,op eene
voortreffeljkewjzevertolktdoorden dichter

& Z L.J64 Kate.
De eenige zoon van Goetlte,die de namen
droeg van J'
alilts xl.
z
?
w?f,
sï Waltlter rp4 Goeth,
e,
geboren te W eimarden 25sten December1788j
buiten de grenzen van Duitschland bezat. w erd kamerheer en vervolgens geheim kamervestige een blik op de uitgebreide literatuur raad van den groothertog van Saksen,en overoverkem enzjnewerken,reedsvöôreninzon- leed den zisten October 1830 op eene reis in

derheid na zjn dood in hetlichtverschenen. ItaliëteRûme.Zjnegemalin Ottllie'
tl
pzlGoetke,
O0k heeft het hem niet aan tegenstanders geboren vrjvrouwevon Tt
wzt
l
idc/z,geboren te
ontbroken) t0t wellte F.N ieola', ffofzdlv:, Dantzig den 3lsten october 1796,was dever-

P'
ustknelten en in lateren tjd M enzelen .PJrZ3: pleegster van haren grjzen schoonvader,en
behoorden,terwjlvolgensvelergevoelenook Overleed te Aveimar den 26sten October 1872.
Gevvinlts geen juist oordeel ovex hem heeft Van hare beide zonen wjdtzich deoudste,

uitgesproken.Veelgrooterisevenw elhetaan- Wal
tee '
Irrtll/klzw ron GO:/A:aan demuziek,
ti van hen,die hem alseen afgod aanbaden terwjlde tweede,Wol
fganv
q.
vt
zalïêzlilitzzlron
Go
e
t
h
e
i
n de regten promoveerde, zich te
en zjne tlitspraken alsorakeltaalbeschouwhter bekend
den, terwjl zj hem wilden verheFen door W eenen vestigde en zitsh als dic.
anderent vooral sehiller,te vernederen.Aan maakte door pErlinde (zde druk 1851)''en
die verkeerdheid heeft onder anderen Riemer dooreen bundellierdiehten (1851).
zich schuldig gemaakt. Andere vereerders
Goeverneur (Johan Ja(
!ob Alltonie),een
van Godhe, die zich te zwak gevoelden om verdiensteljk Nederlandsch dichteren proza-

in de diepten van zjn geestdoo1
-te dringen, sehrjver,geboren te lloevelaken in Gelderzochten de geringstebpzonderheden van zjn land den 14denFebrlarjj1809,werd in 1825
levensloop op te sporen en bleven een groot te Groningen,waar zt
jn vaderpredikantwas?
gewigt hechten aan nietsbeteekenende bt
jza- als sttldentin de theologieingesehreven.Daar
ken.Ietsdergeljksontwarenw!jin degeens- deze intusschen weinig aantrekkeljks voor
zins onbelangrjke studiën over Goetlte van hem had,bepaaldehj zieh bj de studie der
M Dûntzer.

oude (an nietlw e letterkunde, en nam voorts

T0tdegeschriften,waaruitwjnictalleenhd

in 1830 a1s vrjwilliger deel aan den Tienhoofd,maar vooralhethartvan Goetlteleeren daagscben Veldtogt. Na zjn teragkeer bekennen,behooren inzûnderheid zjnebrieven. zocht hj de Leidsche hoogesohgolen deed
ldaar in 1835 het dodoraal examen in de
Zjne briefwisseling m et zjne yrienden en a'
vriendinnen teLeipzig isin1849doorJaltn,- letteren. Inmiddels hadden zjne gedichten?
die met Herder in 1856,--die met Lotte in aanvankeljk in den Groninger stlldenten-al1854, - die met mevrotlw ron S/eifz in 3

m anak geplaatst',hem als geestig zanger-

deelen (1848- 1851) door Schöllb- diemet onderden pseudonym van Jan deWïjvldrbeLavater in 1833,- die metF .H .Jccpliin
1846,- die metM erek van 1835 t0t1847,die m et de gravin Slolberg in 1839,- die
met Knebel in 2 deelen in 1851, - en die
m et hertog Karl z qgfzqsf in 2 deelen in 1863

in hetlichtgegeven.Daarbj behooren n0g de
XBriefe und Aufsstze (1846)''jwaarvan * lböll

eene uitgave bezorqd heeft,en inzonderheid
de rBriefwechselm1tSchiller(1828- 1829,6

d1n,2de druk 1856,Q dlnl''en debriefwisseling m et Zeltertloopende van 1796 t0t1832

(1833- 1835,6 dln),welke beidebundelsdoor
Goethe zelven voor de pers in gereedheid zjn

kend -- een goeden naam bezorgd, zoodat

hj besloot,zich te Groningen te vestigen,
zich volgens zjne langgekoesterde neiging
aan de beoefening der fl.
aaje letteren te wjden, en zich doo1*zi
jne pen eene onbezorgde
onafhankeljkheid te versehaFen.
Van zjne gedichten noemen wtj:rGedichten en rjmen (1834, Qde druk 1864)'', Verstrooide rtjmen (1854)'', - rW js en
dwaas (1860)'5,- en mllen centin 'tzakje
(1868)'', welke bundels in 1874 onder den
titel: rGouverneur's gezamenljke gedichten
enrjmen''inéénbllndelvereenigdzjn.Vooral
/
)JandeRjmer'
stogtnaarden Zangberg'')-

gebrayt.Eindeljk heeftmen nog zjne brief- D e stille ronde'' en het algemeen bewissellng metdenstaatsraadScAfzlfz(1853),met graaf Reinl
tavd (1850),- met k
%nlplee kende, trefende dichtstuk rllet vliegend
St
II::rJ:(1862,2 dln)'',- alsmedede door schip'' wjzen hem eene plaats aan onder
Bettina rpzlArnlm uitgegeven pBxiefwechsel onze beste Vaderlandsche dlchters.
Verbazend groût is ltet aantalgeschiedkunmit einem Kinde(1835,3d1n)''.Talxjk zjn
.

degesehriften,die over Goetltehandelen,maar dige geschxiften en romans,door Goevernev
n0
o
pgzjn
tae
lrj
we
ke
rrked
nie
,,welke betrekking hebben in het Nederlandsch overgebragt.De opgave
vooralop den rFaust''.rDe dertitelszot
zmeerdan êe
'nebladzjdevullen.

gezamenljke werken des dichters zjn eexst
verschenen in 12 deelen (1806- 1808), en
aehtervolgensin20deelen (1815- 1819),- in
60 deelen(1827- 1842),- in40deelen(1840),
toen in 30 deelen (1850- 1857), - in 36

Bovenaleehterheefthj grooteverdienstena1s
schrjver van eene menigte ket
zrige werkjes
voorde Jeugd,zoowelin proza alsin poëzj.

Daalilz irilt de reine toon van een goed en
edel hart't

daarin flikkeren de vûnken
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g
enerfrissche en natuurljkegeestigheid.W èl landsch staatgman, werd geboren te Vugt,
ls het dus zeer te betreuren,dat de levens- een dorp in de Mejerj van 'sHertogenbosch,

pmstandigheden van dezen genialen dichter den loden December 1765.Nadat hj eenige
hem niet veroorloofden,zich uitsluitend aan Jaren op het kantoor van Godart Cappelte
Amsterdam had doorgebragt,vestigdehj zich
oorsyronkeltjken arbeid tewjden.
Elndeljk vermelden wj n0g,dathetdoor in die stad in 1791,en werd in 1794 (loor de
hem geredigeerde tjdschriftgDeHuisvriend'' Nederlandsche Republikeinen belast met eene
sedert omstreeks 32 Jaar een eersten rang zending naarde Fransche Volksvertegenwoor-

hekleedt ûnder depopulairetjdschriften van diging.In 1795 bekleeddehj onderscheidene
0ns Vaderland en n0g altjd duizendelezers posten bj verschillenderegéringscollegiën,-

telt,die telkens metnieuw verlangen uitzien
naar het voedsel voor hoofd en hart, hetwelk de talentvolle redadeu: met aangename
verscheidenheid en met eene saus van goedhaGoez
rtigen humor Nveetop te disschen.

werdbenoemdt0teen dercommissarissenvande
Nationale beleenbank,doch aanvaarddediebe-

trekkingslechtsonderdevoorwaarde,dathjhet
daaraan verbonden tractementvan 3000gulden

ten oFer z0u moyen brengen aan hetVader(Joseph Franzjvrjheer von),een land,- za4 zich ln 1798 bevorderdt0tagent
Duitsch schilder, geboren den 28sten Fe- van Financlën en bekleedde dien post t0tin
bruazs 1754teHermannstadtin Siebenbiirgen, 1801.In 1805 werd hj doorden Raadpensiowaarzjn vader ak hoofdoëcier in garnizoen naris nogmaals t0t dat agentschap geroepen,
lag#bekleedde eersteene betrekking bj den en nu ontwierp hj een plan van algemeene
krjssraad,vervolgensbj hetdepartementvan belastingen metde daarbj behoorendewetten
Justltie te W eenen zonder evenwelde schil- en reglementen! een planj hetwelk hj
derkunsttelatenvaren.Toenhjnadend00d vervolgenstenmtvoerlegde.Nadathtjin1806
zjnsvadersbezitterwerd van een klein ver- alslid eenerCommissieafgevaardigd wasnaar
mogen, verliet hj de staatsdienst en begaf Keizer Napoleon,bevestigde Koning Lodewl
jk
zich naar Miinchen, om zich onverdeeld aan hem in zjn ambt.In 1809nam hjechterzjn
de kunst te wjden.Hier gafhj eenereeks ontslag, om zich weder aan den handel te
van 160 gravures uit,naaraanleiding van de wjden;ditduurdeechterkort,daardeKeizer
dpor hem toteen melodrama vervormde bal- hem in 1810naarParjsontbood en hem tot
lade van Bt
tçrger pLenardo und Blandine''. president der afdeeling Financiëa in den Raad
Voorts schilderde hj deportretten van Earl voor Hollandsche Zaken,t0tstaatsraad-intenTheodor, keurvorst van Bejeren,van den dant-generaal der Finauciën en der schatkist
tooneelspeler Seltröderin der0lvanHamlet,en in Holland en t0tvoorz'ttervan hetSyndicaat
van pausPiu V1.ZjnerExercicesd'
imagina- benoemde. Iu die betreltkingen zocht Gogel
tiondediFérentscaradèresetformeshumaines'' zooveelmogeljk de belangen van zjn Vaderbevattenmeestallandeljkeeneigenaardigetafe- land te behartigen.Bj de omwenteling van
reelen.Op hetvermoeden,dathj inbetrek- 1813spoeddedenaauwgezetteman,doorzjn
king stond t0t de Orde der Illuminaten mpest e0d gebonéen,zich naarParjs,om zjn onthjMiinchen vaarwelzeggen,en hjbegafzich slag tevragen,en vestigde zich na zjn terugnaar Regensburg, waar hj in een klein ge- keerte Overveen bj Haarlem ,alwaarhj zich
schrift zjne onschuld bepleitte.Hoewel hj aan het hoofd plaatste van eene blaauw seluit M iinchen, waar m en hetongegronde der fabriek.
tegen hem ingebragte beschuldiging inzag,de
Nadat Koning Lodeunjk hem metde orde
uitnoodiging ontving, om derwaarts terug te der '
Unieen latermetdie derRéunie versierd,
keeren, bleef hj teRegensburg,en overleed en de Keizer hem t0t komm andeur der orde
aldaar den 16den September 1815.
van het Legioen van Eer benoemd had,verhief Koning Willem I hem in Januarj 1821
Go
g
q
n
l
f
a
g
o
g
z
j
n
d
e
n
a
me
n
v
a
n
e
e
n
fabelachtlg vorst en volk,die in de profetieën tot staatsraad in btlitengew one diensten tot
van Xz60hQl(XXXVIII en XXXIX)worden kommandeur derorde van denNederlandschen
vermeld.Hj stelt hen vooralskomende uit Leeuw.Hj overleed echter kortdaarna,op
hetnoordenenvoorspelt,datztjbj huninval den l3den Junj van laatstgenoemdjaar.Het
in Kanasn geheel velmietigd zt
lllen worden. Vaderland verloor op dien dag een schrander
00k bj Arabische schrjvers en in de Open- enverdiensteljk staatsman,- demaatschappj
baring van Johannen (XX :8)worden G0g en een edel burger.Te midden van zjnestaatMagog genoemd.- Men geeft dien naam 00k kundige beslommeringen was hj een beoefeaan 2 reusachtige steenen standbeelden in de naar der dichtkunst.Hj leverde eenevertaGuildhall-zaalte Londen.Volgensdesagezjn ling van een Dllitsch zangspel van Stepltani
zj er geplaatst tergedachtenis van de zege- olzder den titel:rDe Apothecar en de Doctor
praalvan een Saksischen reus op een reusvan (1796)'' dat meermalen is opgevoerd. O0k
Cornwallis;beiden zjn meteen pantserge- washj lid en bestuurdervan deHollandsche
dekt en metecn zwaard gewapend,- de een Maatschappj van Wetsnschappen teHaarlem.
is met een lauwerkrans,en deandermet een
Gogol-lanowskk (Nikolaï W assieleeikenkrans versierd.- O0k bj denJaarljk- witsl),een begaafd Russisch dichtrr,geboren
schen optogtvan denlord-mayor(9November) in 1808 in hetdorp W assieljewka ln hetgoubevinden zlch 2 zonderlingopgetooidepapieren vernement Poltawa ontving van zjn vader
poppen, die de nam en van Goy en M tbqoy eenig onderwjs in de dramatische kunst,trad
dragen.
als leerling aan het gymnasium van prins BesRogol(Izaak Jan Alexander),een Ncder- borodko reeds op alsschrjverentooneelspeler,

GOGOL.JANOW SKIJ- GOLDAST.
en deed in het begin van 1829 te Petersburg

pogingen, om bj den se'
houwburg geplaatst
te worden.Daar echter het begin nietzeer
gelt
lkkig was,besloothj naarden vleemde
te trekken. W egens gebrek aan geld kwam
hjnietverderdan Hamburg,enkeerdeweldra
naar Petersbt
lrg terug,waar hj eene ondergeschiktebetrekking ontving bjeenderministeriéle departementen,maardeze ook spoedig
weder lietvaren.Nu werd hj doortusschenkomst van Pletnew ,inspedeurvan hetVaderlandsch Instituut, in M aart 1831 belast met
het onderwjs in de geschiedenis aan die
inrigting en m aakte kennis met Dellriy en
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Btukken bekoorljk zjn doorhunnewaarheid,
terwjlhj zetevensop eeneongemeen levendige en smaakvolle wjze wist te stoFéren.
Men vindtvanhem schilderjeninhetmuséum
Boymans te Rotterdam en op hetTrippenhuis
te Amsterdam. ook heeft hj eenige etsen
nagelaten,dieevenwelzeerzeldzaam zjn.

Göktsja is de naam van een uitgestrekt

meer in Russisch Armênië, ten oosten van

Erivan.Het is 9 geogr.mjllang,bjnahalf

zoo breed en ontvanyt het water van 13

l'
ivieren, terwjl het dlen toevloed door de

Zengi afvoert naar de Araxes. Het om vat
zoet,maar ongezond water,vriestnooitdigt,
Poes
jkin, die belang stelden in zjne eerste en bevat veel visch. In het midden van dit
letterkundige proeven. D 00r Oewarow w erd meer verheft zich het eiland Sewanja met
hj in 1834 benoemd t0t hoogleeraar in de een Armenisch klooster.
algemeene gesohiedenis aau de universiteitte
G olconda is de naam van eene vesting
Petersburg,doch hjlegdenaverl
oopvan 11i en van een bouwval in hetweleerevenz00ge-

jaardatambtnederen begafzich naarItaliè'. noemdkoningrjk vanDekaninBritschIndië.
Hier bragt hj zjne dagen (loor te Rome, Thans behoort een en ander t0t hetBritsche
doch keerde eindeljk naar Rusland tertly, presidentschap Calcutta. Gemeld koningrjk,
waarhj,doorgodsdienstigezwaarmoedigheld tussehen de Boerda en de Kistna gelegen,
verteerd, den 4den M aart 1852 te Moskou

overleed.Hjwistde toestanden vanhetRussische volk op eene humoristischewjze te
schetsen.Menkan trouwensin zjn leven als
dichterdrietjdperken aanwjzen:t0theteerste
behooren de:rAvondenopdepachthoevenabj
Dikanka (1832,2 dlnl'',- t0t hettweede
eenereeksvan dichterljke verhalen onder den
titelvan pMirgorod(1834),- ent0thetderde
hetbljspelpRevisor'',waarin debeltrompenheid en omkoopbaarheid derRussische ambtenaren worden voorgesteld,terwjldittjdperk
eindigt met rDoode zielen'', een kluchtig
hekeldicht, waarin hj de misbruiken,vooroordeelen en kleingeestigheden der landbew onersgeeselt.Zjne gezamenljkewerkenzjnin
1856- 1857 in 6, en in 1862 in 4 deelen te
Moskou in het licht verschenen.

Göhrde is de naam van een eiken- en

bezateene uitgestrektheid van omstreeks 4500

E) geogr.mjl,onderscheidenegroote steden,

zooals Hyderabad, Masoelipatnam, Vizakatpatnam enz.,waarde Nederlandersin de 18de

eeuw bolangrjke fadorjen haddendoen verrjzen,en leverde,behalve een grooten voor-

raad van voedingsmiddelen) eene menigte
diamanten. De rDiamanten van Golcont
la''

zjn tot een spreel
twoord geworden,om een
grooten schat aan te wjzen. Thans echter
schjnt er de voorraad dezer edelgesteenten

uitgeput te wezen.Gemelde vesting verheft

erzich0? eenegranietrotsendientt0tstaatsgevangenls.In denabjheidvan dt'zeverheFen

zich 18grootschem ausoleeën ofbagraafplaatsen
van inlandsche vorsten,van koepelsen torens

voorzien en gedeelteljk gedektmetfraai-gekleurd porselein, waam p spreuken uit den
Koran m et w itte letters Op een blaauw en

bet
lkenwàud ter grootte van 4 t
'
J geogr.mj1 grond geteekend zjn.Bj elke begraafplaats
en gelegen in het am bt Dannenberg van het
H annoversche vorstendom Tuiineburg. H et is
bekend door de overw inning der Verbondene
M ogendheden onderW almoden op deFransche
divisie Peclte'
aœ den 16den September 1813.
Het korps van Littzow nam er deelaan het
gevecht, en bj die gelegenheid werden in
Duitschland voor deeerste maalCongrevische

behoort eene moskée,die voorheen door een
aantal priesters bediend w erd, welke zich

Georg 'ptxp Cell
emetKarelXTA koning van
Zweden,en de Algemeene Staten van Holland
een verbond sl00ttegen I'redeeik IV tkoning
van Denemarken,isdoorKoning L'rnstX;V-t
P dJ
van Hannover weder in orde gebragt,om t0t

Zwitserland, studeerde te Ingolstadt en Alt-

jagGtslq!tediencnJ
.osephszoon van)ofGoyen,

hertog vczlBouillon te Heidelberg el
zteFrankfort aan de Main, werd ill1604 hofleester
van den vri
jheer ron Ilohensaœ, doch ging
w eldra w eder aan het rondzwerven in Zwitserland, waarna hj in 1606 naarFrankfort

tevens bejverden, om de behoeftigcn van

voedsel te voorzien. Voorheen had men er
o0k een park m et fonteinen doch zoowel
deze laatsten als de sieraden,die zich w eleer

in die gebouwen bevonden,zjn verdwenen.
G oldast (Melehior),genaamdron.
& iwz1.t?.:vuurpjlen gebruikt. Het vorsteljk kasteel, feld,een Duitsch schrjver,geboren den 6den
desgeljksGörhdegeheeten,w aarin 1700hertog Januarj 1576 te Espen bj Bisschoffszell in

ouen (Jan
00k we1ran Gooyen ofvan G@,y: genoemd,een
verdiensteljlk Nederlandsch schilder, geboren
te Leiden den 13den Januarj 1596,ontving
onderwjs Van verschillende meesters,onder
anderen vallJesaia&.'
van de Velde,en overleed

dorfin de regten,doch moest wegens ongunstige geldeljke Omstandigheden de acade'mie
verlaten. Na eenigen tjd te hebben rondgezworven,vertoefde hj alssecretarisvan den

tertlqkeerde, alwaar hj door corredie- en

schrjfWerk zich naauweljks wateren brood
in 1655 te 'sHage, waar l1j zich in 1631 verschaffen kon.Zjnepogingen,om eene begevestigtlllad.A1s landschapschilderwashj trekkinq te verkrjgen,werden tegengewerkt
sill: en andere geleerden,
een getrouw navolgerdt
/rnatuur,zoodatzjne door Se%oppins, .llip,
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cn a1s hj zjn doelbereikte,lietzjne wispelturigheid hem geene rust voordat hj het
verworven ambthadvaarwelgezeyd.In 1611
werd hj raadsheer in Saksen-v/elmar,doch
reeds in 1615 vertrok hj alslands-geschiedschrjver naar Hessen, - in 1625 was hj
privaat-docentteFrankfort,en laterwerd hj
bj herhaling raad van legatie,- eindeljk
kwam hj in dienstvan Hessen-Darmstadten
overleed in 1635 als kanselierder universiteit
te Gieszen. Zjn ongedurig leven en zjne
daaruit voortvloejende armoede noodzaakten
hem t0t de uitgavevan verschillendegeschriften,en onder deze zjn hoogstbelangrtjke,
z
ooalsdeoscriptoresrerum Suevicarumtl6osl'',
demscriptoresrerum Alemannicarum (1606,
3 d1n,2dedruk 1730)'',- enoconstitutionum
imperalium collectio (1607,4 dln, 2dedrtlk
1713)''. O0k heeft hj eene nieuwe tlitgave

bezorgd van de geschriften van Pirkheimer
en van die van de Tlto..

dageljksin de dagbladen wordtuitgebazuind.
Slechtsgelooviye zenuwljderszullen erwelligt baat bj vlnden,Omdat,volgenshetbekende spreekwoord,de verbeelding sterker is
dan de derdendaagsche koorts.

Goldene A ue, is de naam van eene

vruchtbare dalvlakte, in Pruissen tusschen

den Harz en Thi
iringen gelegen.Zj wordt
door de Helme besproeid en is versierd met

destadjesHeringen,Kalbra en Roszla.
G oldfusz (Georg Augt
lst), een Duitsch

nattlurkundige,geboren den 18den April1782

te Thurnau bj Baireuth,studeerdeteBerljn

en te Erlangen, vestigde zich in 1804 als
privaat-docent aan laatstgenoemde académie,
en werd in 1818 hoogleeraar in de dier-en
delfstofkunde te Bonn,YFa3r hj den zden
october 1848 overleed.Hj Bchreef: Enumeratio insectorum eleutheratorum (1805)'' --

dBeschreibung der Umgerend v0n Muygenr
orf und der dortigen Höhlen (1810)', -

Goldau, weleer een dorp in het Zwitser- nBeschreibung des Fichtelgebirges (1816, 2
sche canton Schwyz, tusschen den Rigi en dlnl''- pHandbt
lch der Zoologie (1821,2

den Ruë-berg) 1/cuurgaansten zuiden van dG
lnl'' 0?nieuw bewerktonderdentitjlvan

Arth,heeftdoorzjneplotseljkeverwoesting D rlmdrlsz der Zoologie (1826- 1836)', eene treurige vermaardheid verkregen.Door DNaturhistorische Atlas mit Beschreibungen
aanhoudende regens w as eene m ergellaag van (1824,1844,23 afl.
),- rAbbildungen und
den Ruë-ofRoszberg(ongeveer1600 Ned.el Beschreibungen der Petrefacten Deutschlands
hoog)week en glibberig geworden,zoodatde (1827- 1844,9 aieveringenl'',benevens een
hierop rustende, uitnageliue bestaande top, vervolg op de pNaturgeschichte der Sëugeop den zden September 1806 plotseljk begon thiere (1821:
)''van Sehveber.
te gljden en zich tegen 5 uur des avonds Goldonl (Car10),de voortreFeljkste der
in het zuidwaartsgelegen dalneêrstortte.In
weinige minuten waren de dorpen Goldau,
Busingen,Röthen en Lowerz onderrotsbrokken begraven. Deze dempten voorts een qedeelte van het Lowerzer meer, zoodat zjne
opgestllwde wateren vernielend over de naburige oevers stroomden.Twee kerken,111
huizen, 220 schuren en stallen en 433 menschen w erden bedolven onder gruis en puin.

Italiaansche bljsjeldichtersin de 18deeeuw,
geboren teVenetlë in 1707,vervaardigdereeds
jarigen ouderdom e0n tooneelspel,dat
OP 8-

getuigenis gafvan zjn uitmtmtenden aanleg.
Nadathj de jaren zjnerJeugd tePerugia,
Riminien Chioggiahaddoorgebragt,studeerde

h!Jte Venetië en te Pavia in de regten,doch
hield zich hoofdzakeljk bezig methetnalagen

van allerleiverstroojinyen.Wegenseenhekel-

Ook een gezelschap reizigers,datzich bj de dicht werd hj uitPavla verbannen,en zjne
brug van Goldau bevond met het plan om overmoedige ligtzinnigheid was oorkaak,dat
d6n Rigi te beklim men, w erd het oFer des hj meermalen van verbljfplaats veranderen
doods.De schade,door deze bergverschuiving moest, totdat hj secretaris werd van den
veroorzaakt, werd berekend op 2 millioen
gulden. Thans loopt de Nveg van Arth naar
Sch4iyz over de rustplaats der ongelukkigen,
en in 1849 heeftzaen er eene kapélgebouwd.
Goldberg,eene arrondissementshoofdstad
in het distrlct Liegnitz der Pruissische provinde Sileezië, aan de Katzbach,2% geogr.
mj1van Liegnitz zeerbevallig gelegen,heeft
een ouderwetsch voorkomen en teltongeveer

vice-kanselier van het geregtshof te Chioggia.

Hj volgde hem in 1729 naarFeltreen had
genoeg vrjentjd,0MAzjnekrachtengrootendeelsaan hetschrjvenvanbljspelentewjden.
Voor het liefhebberj-tooneel in het paleis
van den gouverneurteFeltrebragthj2opera'
s
vanM etastasioin gereedheid,zoodatztizonder
muziek opgevoerd konden worden,en schreef

0ok2bljspelen,die- evenzeera1szjnspel7000 inwoners.Zj ontleent haren naam aan grooten bjval vônden.Het overljden zjns
goudmjnen in harenabjheid,dievolgensde vaders,hetwelk zjne familiein benarde 0msage in den aanvang der12deeeuw wekeljks standigheden bragt, voerde hem t0t het be75 lled.pond goud opleverden.- Hetarron- sluit, om de regtsgeleerde studiën weder met
dissez%ent Gp!#à:r#-ectrptz'?z telt ruim 50000 jver op tevatten.Hj promoveerdetePadua
inwonersop ietsmeerdan 11(
Dgeogr.mjl.- en vestigde zich als advocaat te Venetië.
Een ander Goldberg,in Mecklenburg-schwerin Daar echter eene overjlde huweljksbelofte
gelegen,is een stadle en badplaatsaan het hem veel kommer baarde,verliethj weldra
Goldberger Meer.
dj
h
ie zl
sta
d en leiddeeen zwervendleven,totdat
ch te Genua m et de dochter van een
G oldbergsche keten (De),ten onregte
eenegalvanische genoemd,bestaatuitschakels notarisinden echtverbond,waarnahjweder
van koperen zink,en behoortvoorzekert0tde naar Venetië vertrpk,om zich hier geheelen
minst schadeljke,maar tevens t0tdeminst alte wjden aan de dramatische kunst.Hj
werkzame geneesmiddelen,wierwûnderkracht bdrad hierbj hetvoetspûor van Moloreen
.
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behaalde in den strtjd tegen de Vroegor40bruikeljke Vormen eeneVolkomene ûverwlnning.Een geest van ongestadigheid bleefhem
echter btj voortduring beheerschen.Nu eens
wûonde hj met zjn gezin te B0l04na,dan

vember 1728 tePallas ofPalliceinhetIersche
graafschap Longford, WaS de Z0On Van een
dorpspredikant, die, ondersteund door gjsjyj:
bloedverwanten, hem na3r Dublin zond!om
iyl de theologie te stt
ldéren.De ruwe belege-

te Mantua,- nu eens practiseerde htj als
advocaat, dan weder vervaardigde hj stukken voor een ofander tooneelgezelstthap.Tn
1761 vertrok hj naar Parjs, en werd er
leeraarin deItaliaanschetaalbjdedochters
van Lodewj;k X 7z',dpch hethierdooz.verworven Jaargeld werd doorden stroom der Omwenteling verzwolgen.Eerstden TdpnJanuarj

terugkeeren.Hijpromoveerde in 1749,doch
begaf zich in 1752 naar Edinburgh,om zich
aan de geneeskunde te wjden.Daarnaging
hj naarLeiden,waarhj zich gtà'
lurendeeen
Jaar met den meesten jver toc.
legde op de
schei- en ontleedkunde. Hoewi
t
l
.
besloothzjjue #0ld-

weder te Mödena, nu eens te Rimlni, dan ning van zjn leermeesterverdreefhem uitde
weder te Siéna,nu eens te Pisa,dan weder stad,maar de honger deed hem dexwaarts

m iddelen uitgeputwaren,
zich op
reis te begeven. Dot
àr op de iuit te spelen

1793,daags v00r den dood des tlitllters,herstelde de Nationale Vergadering,ap voorstel
van Ckenier, hem in het genot dier gelden.
Goldoni heeft 150 tooneelstukken geschreven.

voorzag hj in ztln onderhoud? en z00 trok
hj t
loor Vlaanderen,Frankrjk en Duitschland naarZwitserland,waar1
zj een gedeelte
van zjn gedicht rThe Traveller''schreefen
Sommigen zjn zeerhaastigbewerkt,dochzj te Genève de gids weld van een Jongen
vormen een helderen spiegelvan de gesteld- Engelschman, dien hj wegens gju: gierigheid 0n het karakter Van het Italiaansohe heid te Marseille verliet. Nu ging hj naar
volk. Tevens verhieven zjne levendige en Italië en werd, naar m0n meldt, te Pavia
geestige zamenspraken, de koddige invallen doctorin de geneeskunde.In 1756 keerdehj
en de lachwekkendetoestanden,diehj wist in Engeland terug en werd bediende in eene
te voorsehjn te roepen,hem t0t den lieve- apotheek, totdateen zljneracadêmievrienden
ling van het publiek.5Tan de tallooze tlitga- hem aanspoorde, om zich te Londen als geven zjner werken isde Venetiaansehe(1788 neesheer te vestigen.Daar zjn geld op was
en 1794,44 dln) devolledigste,en dievan en de practjk uitbleef?deed hj vruchtelooze
Florence (1827,53 dln)de beste.Hj heeft pogingen,om alsscheepsheelmeestergeplaatst
eenige merkwaardigheden uitzjn ievensloop te worden.'
Voortsverbond hj zich metGrifgeschreven in de Fransche taal, alsm ede #ï1,den uitgever van den mMonthl
y Review''
eenige bljspelen4 van deze is pLe bourru doch verbrak na verloop van 8 zuaanden de
bienfaisant''te Parjs met grogten bjvalop- overeenkomst. Nadat nu ztin yEnquiry into
gevoerd. Een zjner grootste tegenstanders the presentstate Of'polite learnlng ln Europa
was Gpzzi.
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Goldschm idt (Levin), een uitstekend
letterkunde,
Duitseh regtsgeleerde,geboren teDantzig den doeh k0n slechts Op karige wjze in zjne
3ostenMei1829,studeerdeaanvankeltjkindege- behoeften voorzien.HjplaatstezjneChinêsche
neesktlmt
le,Pf'fIAbepaaldezits
hnadeFebruarj- brieven, die vervolgens Onder den titel van
revolutitè vau 1848 tot de studie der regtsge- The dtizen of the w orld''verselhenen, in
leerdheid, promoveerde in 1851 en waseerst den gpublicLedger''-Omstreeksdientjdv0lals auscultator en vervolgens als referendaris tooide hj zjn p'
rraveller'',- enhieropvolg-

bi
j het hof van appél gedurende 4 Jaar te den:Letters on Engliseh history (1765)'',Dantzig werkzaam. Daar hj tot het kerkge- The vicar of W akefield (1766 en later bj
noûtschap dex Israëlieten behoorde,zoodatin herhalingl'',- m'rhegoodnatured man(17761'',
Pruissen voor hem geen uitzigt bestond op enhetgedichtp'
rhedesertedvillage(1770)''eene regterljke of académische betrekking, rHistory ofEngland (1770)7',- rRomanllîsging ht
j in 1855 naar Heidelberg,waar hj tory (1770)'',- zjn uitmuntendbljspel:mshe
zich vestigde alsprivaat.docent in het Pruis- stoops to eonquer (1773)'', - pllistory of
sisch regt en het handelsxegt.In 1860 w erd Gleece (1773,2 dlnl'',- en de onvoltooid
hj buitengewoon,in 1866gewoonhoogleeraar) gebleven oHistory of animated nature (naar
en in 1870 zag hj zich benoemd totraads- Buffony1774,8 dln,2dedruk 1818,6dln)''.
heer in de toen pas Opgerigte Rtjks opperste Hj wllde Juist een algemeen woordenboek
handelgregtbank te Leipzig.Behalve een aan- van kunstenenwetenschappen schrjven,toen
tal opstellen in tjdschriften,vooral in het hj den 4den April1774 overleed.Zjn voordoor hem gestichte pzeitschrift fur das ge- treFeljkstwerk isvoorzekerdeal
qemeen besammte Handelsrecht'', schreef hj: pKxitik kende en alsleer-enleesboekgebrulktervicar

des Entwurfs eines Handelsgesetzbuch fir die of W akeield'' een romant die dotl1*zjne
pxeuszischen Staaten (1857, 2 stt
lkkenl'',- keurige tafereelen het lievelingsboek dergenGutachten iiber den Entwurf eines Handels- heele beschaaf
de wereld is peworden.Goldgesetzbuch nach den Beschliissen zweiter
was een edel en bemlnneljk mensch,

Lesung (1860)'',- nEncyklopiidie derRechtswissenschaftim Glmndlisz(1862)'') en zjn
hoofdwerk ,llandbuch desHandelsrechts(1864
enz.
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die zich eehter door zjne zorgelooze ligtzin-

niglleid de grootste ongelegenheden op den
hals haalde.

Golesco(Nicolatls)?eenRoemeensehstaatsden loden No- W alachije uit een Bojarengeslacht, ontving
man, geboren in 1810 te Campoe-Longoe in
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zjne opleiding te Genève op de schoolvan
Töpfer en keerde in 1829 terug naar zjn
vaderland,waarhj kolonelwerdenadjudant
van den hospodar Aleœander &MH . Later
bekleqddehjonderprinsBibescoverschillende
militalre en burgerljke betrekkingen.Bj de
omwenteling in W alachje van 1848 vervulde
hj eene der hoofdxollen en wasgedurende
eeniqe maanden bezittervan hethoogste gezag m het vorstendom.Toen den 25sten September van datjaar de Turksche generaal
Foead-pas
ja doorhetbezetten van Boekarest
een eindemaakteaanhettusschenbestuur,nam
Goleseo de wtjk naaroostenrjk en ging vervolgensnaarParjs,doch keerdein 1857naar
Walachjeterug,waarhj doordevaderlandsche partj met gejuich Ontvangen werd.De

uitkoud water bestaan,en dievan zjn 0f)rsprong naar de Noordpool-zee voortloopt.
De watermassa,doorden Aequatoriaalstroom
en de Golfvan Mexicoopgehoopt,dringtoostwaarts ttlsschen Cuba en Florida door,wendt
zichvervolgens,doordeBaham a-eilandenteruggeworpen,tusschen deze en het schiereiland
Florida noordwaartsen wordterin deEngten

(Narrows)tusschenkaapFloridaendeBemini-

eilanden, waar de ruimte wegens de Foweyklippen en de Bemini-eilanden slechts8 geogr.

mjlbedraagt,zoodanigzamengeperst,datzjne
snelheid eene vermeerdering ondervindt van

4 zeemjlen in het uur hj doorloopt 96
zeemjlen in een etmaal- ,waarna hj gedurendezjntogtdoorhetFlorida-kanaaldeze
snelheid behoudt.Beneden ztinmond,involle
stad Boekarest zond hem met eene groote zee op 28O N.
B.bedraagtzjne snelheid 3%
meerderheid naar den Divan, waar men t
len zeemjlen in he
ti
mr,en hj vloeitdaarmede

zlsten October de vereenigingderbeideDonau- voort t0t op 31O N.B.Deze opgaven gelden
vorstendommen onder hetbewind van een ge- echter alleen van het midden,daar de snelkozen vorst vaststelde.Goleseobekleeddebj heid langs de beide boorden veelgeringer is.
die gelegenheid het ambt van vice-president. Hj volgtvoortseenenoordeljkerigtingtotdat

Onderhetbestuurvanprins C'
usazaghj zic'
h hj,doordevooruitspringende kustvanCaro-

eerst belast met de portefeuille van Binnen- lina gestuit,zich noordoostwaartsspoedt.T0t
landsche Zaken en later met die van 00rl0g; op d1eplaatsonderscheiden zichzjnewateren
doeh in 1861legde hj zeuiteigen beweging door eene donker-blaauwe kleur,zoodatmen

necler,omdathj zich nietvereenigenkonmet zjne grensljn met het0og kan volgen.TerdestaatkundevanC'
l
ua.Nadientjdbehoorthj wjlvoortsdeGolfstroom bjhetFlorida-kanaal
totde oppositie,terwjlhj 00kdeelnam aan eene breedte heeftvan 50 zeemjlen,wordt
de volksbeweging van Augustus 1865, welke hj later breeder en bereikt tegenover kaap
echter zonder gevolgen aoiep.Hj isde ver- Hatteraseenebreedtevan75zeemjlen.Hier,

.

tegenwoordiger dereenheid van Roemenië,en w aar deze stroom eene snelheid bezit vaq

tevens een voorstanderderBojaren-aristgcra- 3 zeemglen in het uur,heeftde kusteene
tie.- Zjnbl.oederStepl
tan,yeborenin1809, noordeljke riqting,zoodat 00k een gedeelte
ontving desgeljks zjne oplelding te Genève van de stroomlng dien gaatvolgen,terwjlhet
Qn bekleodde ondergrinsd
m beseoonderschei- overig gedeeltenaardezelfdehemelstreek zjn
ene burgerljke bedleningen. O0k hj nam togt voortzet. Zoodra echter de Golfstroom
deel aan de revolutie van 1848, zoodat hj stuitopde Nantucket-,Georges-,en Newfbundde vlugtmoestnemen naarFrankrtjk.Na ztln landsehe banken,wendthj zich naarde zjde
terugkeer werd hj afgevaardigd naar den bui- dervolle zee.Nietvervan de Bank vanNewtengew onen Divan,en daarna voorzitter van fotmdland ontmoet htj den Noordpoolstroom ,
de staathuishoudkundige en fnanciéle com- die groote jsmassa'
s naar hetzuiden brengt
m issie, doch legde in 18G1 die betrekking en onderdenGolfstroom heenzjnweg voortneder.- Aleœander Georg Golesco,een volle zet,zooalsbljktuitdediepOnderwatergedomneef der voorgaanien ,geboren te Boekaxest peldejsbergen,diedenGolfstroom doorsnjden
in 1819,reisde geruimen tjd in hetbuiten- en verderzuidwaartsdrjven.Teruggeworpen
land, wasalsingenieur w erkzaam ,en moest doordensteilenwandderonderzeeschebanken,
desgeljks in 1848 naar Parjs vertrekken, spoedtzich nu deGolfstroom naarhetoostenen
waar hj in 1856 het geschrift,rDel'
aboli- behoudtOvereen afstand van 1200 zeemjlen
tion du servage dans 1es principautés Danu- dezerigting)terwjlzjnebreedteallengstoebiennes''in het licht gaf.O0k hj keerdein neemt,zjne grensljnen minder scheq wor1857 naar zjn vaderland terug,om erver- den, en zjne snelheid t0t2zeemjlen ln het
volgens in den buitengewonen Divan plaats uur daalt.Zjn weg door den oceaan,alste nemon.
mede zjne snelheid en temperattlur,onderG olfstroom (De),ook welI'lorida-stroom gaan eenige afwisseling in de verschillende
geheeten, ontvangt in de Golf van Mexico Jaargetjden. De grenzen van zjn noordeljnabj gemeld gewest dien naam en vormt ken arm liggen bj.het passéren van den
eene breede zeestrooming ill den Atlantischen Oceaan, - eene zeestrooming, die
hoogstmerkwaardig ismet betrekking tot de
scheepvaart,totdevermeerderingonzer kennis
omtrent den Oceaan,totde meteorologie,en
t0t de luchtgesteldheid der door die strooming bespoelde kusten.De Golfstroom iseene
trotsche warmwaterstrooming, die zich met
grootergeweld voortspoedtdan de Mississippi
en Amazonen-rivier,wiensbodem en boorden

meridiaan van Kaap Race in Newfoundland
des winters tusschen 40 en 410, en in Septembert als de warmte der zee het grootst
is, tusschen 45 en 46O N. B. De bedding

waarlangs hj van Carolina oostwaartsvloeit,

schom melt derhalve heen en w eder.Hetgedeelte,dat zich naarNewfoundland uitstrekt,
w ordt zuidwaarts gedrongcn,omdatde Koud-

waterstroom, die van de P00lkomt(Arctic
Counterstream) en langs de ogstkust van

GOLFSTROOM.
Amerika trekt, tot het vriespunt afkoelend,
zich tlitzet en zich plaats verschaft door den
Golfstroom weg te schuiven. O0k aan den
anderen, naar den Oceaan gekeerden zoom
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en de kust van Noord-Amerika strekt zieh

uit over eeneplengte van 2000 zeemjlen en

heeft naar het oosten,tusschen 33 of 34 en
45O N.B., eene gemiddelde breedte van 350
van den Golfstroom Ontwaart men bjkans en naar het westen eene valz 160 t0t 1;0
overaleene tegenstrooming,wiersnelheiddoor zeemjlen,zoodat hareuitgebreidheid grooter
de rigting en de kracht van den wind ver- is dan die van de Middellandsche Zee. De
meerderd of verminderd wordt. Die tegen- lucht, boven den Golfstroom verwaxmd,verstrooming wordt door den Golfstroom zelven schaft a1s een terugkeerende zuidw estpassaat

veroorzaakt, doordien deze door zjne krom- een zachtklimaataandewesteljkeen noordming in de nabjheid der Azorische eilanden westeljke kusten van Europa.In den regel
eene groote w atermassa ophoopt, welke in is de Golfstroom hetwarmstaan of'nabj de
eene zuidwesteljke rigting langs de Bermu- oppervlakte, en de thermometer wjst aan,
da-eilanden naar de Bahama-ellanden terug- dat zjne wateren kouder worden bj toenekeert.Immersvöördatde Golfstroom de Azo- mende diepte. Zelfs schjnthet warmq water
rischeeilandenvanFloridaaf(volgensRennel nergens den bodem del. zee te bereikenq
2000 zeemjlen in 78 dagen) bereikt heeft, overal bevindt zich tussöhen den Golfstroom
breidt hj zich stralenvormig uit over den en de aardkorst eene koudwaterlaag,die,a1s
Noord-AtlantischenOceaan.Denoordoosteljke een slechtewarmtegeleider,eene snelledaling
arm stroomt Op gezette tjden als een ver- van den warmtegraad verhindert.Anders zou
sterktedriftstroom (driftfkom theGolfstream) de westkust van Europa den weldadigen ineensdeelsnaarde Iersche Zee en spoedt zieh vloed der van elders aangevoerde warmte
voorts naar de kust van Noorwegenten an- niet Ondervinden. Voorts vindt m en over de
derdeels naar de Golfvan Biscaye,vanwaar geheele breedte van den Golfstroom geenszins

hj onderden naam van Rennelstroom in eene denzelfden waxmtegraad, daar hj gedurende
noordwesteljke rigting naar krland gaat. zjn togt langs het Amerikaansche strand
Een gedeelte snelt oostw aarts do0r de straat veeleer uit een aantal evenwjdige banden
Gibraltar in de Middellandsche Zee.De bestaat, die op den kouden Poolstroom rushoofdstroom echter vloeit zuidoostwaartsnaar ten en door dezen van elkander gescheiden
Madeira, dan zuidwaarts naar de Canarische zi
jn. De waxm ste band,de as van den G0lfeilanden,voorts naar de westkustvan Afrika stroom genaam d, ligt ten oosten van den
van

(North-African current),en begeeft zich ge- koudsten band (thecoldwall).Menweetn0g
deelteljk Oostwaartsin de Golfvan Guine
'a, niet met zekerheid! of het bestaan dezer
waar hj als Gldnéastroom,(Guinea current) bandenvanbetrekkelkkhoogereenlageretemlangs de kust en digtlanrsden westwaarts perytuur - het verschil bedraagt 6,25 t0t
zich begevenden Aequatomaalstroom vloeit

7:51C.- een gevolg is van de gedaante der
kust en bedding,dan w e1van eene ot'andere
N.B.?zuidwestwaarts naar de Kaap-verdische natuurkundigewet.- Menz0uverwachten,dat
eilanden loopt en, verder w estw aarts vloei- de zeelieden,die uitW est-lndië OfdeNoordJende,zichmetdennoordeljkenarm vanden Amerikaansche havens naarEuropa stevenen,
Aequatoriaalstroom vereenigt en naar de Ca- hun togt namen over den Golfstroom ; men
rai'bische Zee terugkeert. Z00 doorloopt het vermjdt hem echterzooveelmogeljk,omdat
water van den Golfstroom een reusachtigen hj,vooraltusschen Amerikaen deAzorische
cirkel,binnen w elkendeuètgestrekteSargasso- eilanden, eene bakerm at is van geweldige
of Krooszee gelegen is.
stormen. Zoolang al die bjzonderheden minDoorden Golfstroom wordteeneverbazende der algemeen bekend waren, bleef de reis
hoeveelheid warm water, in de Caraïbische naar Amerika zeer gevaarljk.
Zee en in de Golf van M exico a1s in een
De vraag naar het ontstaan van den G0lfketel door de keerkringszon verhit,naar ge- stroom heett de mannen derwetenschap reeds
w esten gebragt, w aar anders w egens hunne lang bezig gehouden doch eerstdenasporinhooge breedte eene veel lagere temperatuur gen van nieu&veren tjd hebben daarop eenig
z0u heerschen.Terwjlde Golfstroom bj zjn antwoord gegeven. D e M ississippi, waaraan

terwjl hj gedeelteljk. omstreeks onder 20

oorsprong eene warmte aanwjst van 300C.
(ongeveer 50meerdan deaangrenzendeZee),
is hj op de hoogte van Kaap Hatteras,Ja,
zelfs bj debank van Newfoundlanddeswinters 11 tOt 16,60C.warmer dan de naastgelegene wateren van den Atlantischen Oceaan.
Na een loop van 2000 zeemjlen,btjde Azorische eilanden, waar hj eene temperatuur
heeft van 22,5 C., bedraagtdat verschilnog

altjd 4,4 t0t5,60C.Zelfswanneerzjnewateren aan de westeljke kusten van Europa
aanlanden?is hunne warmte n0g3,25*C.h00-

men te voren zjne wording wel eens toe-

schreef kan hem geenszins voortbrengen,
daar de hoeveelheid w ater, door deze rivier
naar de Golf van Mexico gebragt,geen duizendste gedeelte bedraagt van die, w elke
onderden naam van Golfstroom deze Golfverlaat.Daarenboven ishet watex van den Golfstroom zout en datvan de Mississippizoet,
en m en scheen niette bedenken,datevenveel
zout als de Golf van M exico verlaat, ()ok
w eder aldaar moet aangevoerd worden, anders toch z0u de Golf van Mexico in eene
zoetwaterkom veranderen. O0k het gevoelen
van Franklin, dat de Golfstroom de terug

gerdan dle van den Oceaan,ofschoon hjdan
reeds een afstand vanmeerdan 4000 zeemjdoor
oopen
t.e
DeAWarm- stroominy is van de wateren, di
1en in 51
/:maand
e door de
tussche
n lde
wehe
steef
ljk

w atervlakte

zoren

passaatwm den in de Caraïbisehe en Mexi-
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caansche Zeeën worden opgestuwd,kan men zich vöôr de gel
ederen, om elken Israëliet
ongegrond verklaren, daar zulk eene opstu- uit te dagen.Alleen Darid,met een herderswing al verbazend groot z0u moeten zjn, staf, een slinger en 5 gladde steenen gew aom een stroom te doen ontstaan,welkevan de pend,waagdezich in hetstrjdperk,trofden
kust van Noord-Amerika totdie van Europa reus in hetvoorhoofd, zoodat hj ter aarde
vooxtloopt. Volgens Mawry ligt de oorzaak stortte, en hieuw hem het hoofd af, waarna

dersnelheid van denGolfstroom in zjnedoor
eenaanzienljk zoutgehaltevermeerderdedigtheid,zoodatzjne wateren meteene aanmerkeljke drukking door het kanaalvan F10rida worden gedrongen en door de kracht
van zamenhang zjner zoutewaterdeelen ver-

hetleqerderPhilistjnen op devlugtging.
Gollus (Jacobus),een uitstekend Nederlandsch beoefenaarderOosterscheletterkunde,

geboren in 1596 uit een aanzienljk geslacht

te 'sHage, was een zoon van Dirk Gool.
Deze woonde eerst ie Leiden,onderscheidde

hinderd worden,zich aanstonds metde wate- zi
ch aldaar gedurende debelegering op eene
ren van den oceaan te vermengen.W egens loFeljke wlze en werd registermeester der
die kracht van zamenhang en wegens zjne leenen van Holland.Zjn zoon Jaeob'
t
ksverliet
uitzetting door de warmte moet de opper- op zojarigen leeftjd de hoogeschoolte Leivlakte van den Golfstroom hooger wezen dan den,nadathj zich onderdeleiding van den

zjne boorden,ja,men heeft berekend,dat beroemden .
Furpeni'
u,
% met jver 0q deOosterde as van den Golfstroom zich ongeveer 6 sche talen - vooral op het Arablseh - had
Ned. palm boven de oppervlakte van den toegelegd.Eerst deed hj in hetgevolg der
Oceaan verheft.Van hierdaaltzj naarbeide hertogin van La F--tIC,ICJJ: eene reis door

zjden,zoodathareoppervlakteeenegewelfde Frankrjk,bekleedde langerdan eenjaarde
gedaante heeft.Daarom heeftzj eeneeigene betrekking van leeraar in het Grieksch in
strooming van de as naar de beide zjden. het toenm aals n0g hervorm ingsgezinde la R0Volgt een zeilend schip de rigting van den chellej en vertrok in 1622 als gezant der
stroom langs de as,dan zaleene aldaar uit- Algemeene Staten naar Marocco. Gedurende

gezette boot naar eene der zjden drjven.
W ier en drjfhout,vanhetoostenafkomstig,
vindt men nooitaan dewestzjde,omdatzj
den waterberg nietkunnen overschrjden.
De Golfstroom isin denabjheid van F10-

zjn verbljf aldaar oefende hj zich in het
Arabisch,en hj verwierfer degenegenheid

bj herhaling onderzocht.

eenevierjarige reisdoordenLevant!vertoefde

van Koning M '
l
tlei k
%#:1, zoot
lat deze een
door Goli'.s aan hem gezonden briefa1s een
voorbeeld van keurig sehriften van echt-Ara-

rida het eerst Ontdekt door A ntonio de Ala- bischen stjlbewonderde.
-10.
:, stuurman van Ponee de Zet
'p,op den
Met een grooten rjkdom van kundigheden
22sten April 1513. Op alle kaarten der 16de keerde Goli'lts naar Leiden terug en bragt er
en l7de eeuw draagt hj den naam van Ka- een aantalhier te lande n0g onbekende Araus mede. Toen
naalvan Bahama,en als zoodanigishj in bisehe boeken voor Eryeni'
1600 door Herrera beschreven.I'ranklin was laatstgenoemde vervolgensOverleed,werd Gode eerste, die hem Golfstroom noemde en D'
?
:.
:t0t zjn opvolger benoemd (1625).Deze,
belangrjke bpzonderheden omtrentzjneeigen- begeerig om zich verder in het Arabisch te
be
kwamen
,deed metgoedvindenvancuratoren
schappen mededeelde,en na dien tjd ishj

Golgotha of hoofdsehedelplaats is de geruimen tjd te Aleppo,deed eenlge togten
naam van den geregtsheuvelder Israëlieten, doorArabië en Mesopotam ië,enkeerdevervolaan de noordwestzjde van Jerusalem,- de gens naar Constantinopel terug.Hier stonden
plaats waar o0k Jez'as gekruisigd en begra- deboekerjen voorhem Open?en hj werd er
ven werd.Op deze door de overlevering aan- zelfs bekleed m et de waardlgheid van aardgewezene plek deed H elena,de m oeder van rjkskundiqevan den Sult
an.Gedurende zjne
Constantl
jn deGrt
It/
J:,inde4deeeuw dekerk afwezigheld overleed inm iddelsteLeiden W i,1van het Heilige Oraf verrjzen.Thans ligt lebrordns kSW:JJI:,hoogleeraarindewiskunde,
deze kerk binnen den Ouden xingmuur der en op het berigty dathj t0tdiensopvolger
tbsmeteen grooten
stad,en hetiszeertwjfelachtig ot
'hj op de benoemd was,keerde Goli'
plaats van den voormaligen hetlvel Golgotha voorraad Oostersche geschrifennaarhetVader-

verrees.- In deR.KatholiekeJandendraagt land terug. Zjn Arabisch woordenboek is
iedere hoogte met eene kapèl, waar zich, lloogst belangrjk, en een Perzisch woordenter gedachtenis der krllisiging van Clàrisl'as, boek van zjne hand werd vervolgens te
een drietal kruisen bevindt,werwaartsm en Londenuitgegeven.Hjwasnietminderervaren
in de vasten ter bedevaart trekt,den naam in de Turksche taal,en legde zich vervolgens
van Calrariënberg?afkomstig van hetLatjn- t0e op de beoefeningvanhetChineesch.Voorts
schewoordCalrarta,hetwelkdesgeljksschedel vertaalde hj het Nieuwe Testament in het
Nieuw-Grieksch,en deze overzetting werd op
beteekrnt.
Gollath wasdenaam van een Philistjn- kosten der Staten gedrukt.O0k de Nederland-

Bchen reus uit Gath,van wiens tweegevecht schegeloofsbeljdenis,den Cateehismusen de
met Darid wtjin het eerste boek van Samltël Liturgie heeftht
jin hetArabischovergebragt.

(Hoofdstuk XV1I)vinden melding gemaakt. Hj verwierfdoorzjnetaalkenniseen EuroToen het leger der Philistjnen in Judaea péschen roem , en overleed te Leiden den

gevallen was, vertoonde zich Goliatlt, aan 28s
ten September 1667.Van zjnereschriften
wien eene verbazende lengte en eene schrik- noemen wj:pluexicon Arabico-Lablnum etc.
wekkende wapenrusting w orden toegekend, (1833,2dedruk 1653)'')- rAchmedisArab-
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8iadae vitae etrerum gestarum Timurihistoria derschei
denekrjgstoyten tegen deFranschen.
Bj zjn texugkeer ln Rusland zag hj zich
metden rang van kapitein-luitenant benoemd
t0t bevelhebber van de sloep pDiana'', bestemd voor eenereis om de wereld,ten einde
DGrammatica Arabica''van Erpeniusbezorgd, de noordoosteljkekt
lstvan Azlëendenoorden een pDictionarium Persico-Latinum ''na- westeljke kustvan Amerikate onderzoeken.
gelaten. - Zjn broeder Petrus, ill de R. Bj dezen togt werd hj op Japan op eene
Katholieke godsdienst opgevoed,voegde zich verraderljke wjze overvallen,in den kerker
bj de orde der ongeschoeide Carmelieten, geworpen en 2 jaar (1811-1813) gevangen

etc. (1636)''. - yMuhammedis Elii Ketiri
elementa astronomlca etc. (1669)1', - en
XPoema Tograi cum versione Jacobi tlolii
etc.(1707)''.Voortsheefthjeeneuitgaveder

wasdesgeljkseenvljtigbeoefenaarderoosterschetalen,reisdegeruimentjdindenLevant,
vertoefde Jaren op den Libanon, en werd
hoogleeraar in het Oostersch te Rome.Hier
vertaaldehj hetboeklevan TltomasaAr
dwzyli.
s

XDe imitatione Chrisii''in hetArabisch,en

ondernam n0g op 74-jarigen ouderdom eene

bekeeringsreis naar de kust van Malabar.

Gedurendezjn verbljfin Syriëwerdhjover-

gehouden,totdatzjn reismakkerRicord hem
bevrjdde.Eene beschrjving van datongeval,
welke hj na ztjn terugkeerin hetlichtgaf,
is in de meeste Europêsche talen overgezet,
terwjlhj Ook nog berigten mededeelde over
de Kurilische eilanden (1819).Eene tweede
reis om de wereld volbragthj van 1817 t0t
1819 op de korvet plfamtsjatka'' en 0ok
daarvan heeft hj eene beschrjving geleverd
in twee deelen (1822).Hj overleed alsvice-

ste van het Carmelieter klooster Mar-Elia op
den Libanon, en overleed als inspedeur der admiraal en intendant der Russische Marine
zendelingen te Soerate in Indië.
te Petersburg den 12denJulj 1831.Zjnege-

Golow in (Iwan),een Russisch staatsman zamenljke werken zjn in 1864 in 5 deelen

en de telq van eenaanzienljk geslacht,werd door zjn zoon in hetlichtgegeven.- Zjn
geboren ln 1816,sttldeerde te Berljn en te zoon Aleœander '
lF'
tK,
::$(#?
z?ïJj7
' Golownin, met
Heidelberg en zag zich daarna geplaatstbj grootvorst Constantj;n opgevoed, vergezelde
het ministéxie van Buitenlandsehe Zaken te dezen op zjne reizen door Europa en het
Petersburg.W eldra trad hj op alsschrjver Oosten, werd in 1859 geheimraad en staatsm et het verhaal van eene reis naar Zweden

secretaris, en zag zich in 1862 t0t minister

(1840),en daal*hj zich onregtvaardig behan- van Onderwjsbenoemd,in welkebetrekking
deld achtte doorden ministerNesselrode,nam hj belangrjke diensten bewezen heett aan
hj in 1843 zjn ontslag en begafzic.
h naar den Russischen Staat.
G oltz.onderdezen naam vermelden wj:
den vreemde,vanwaar hj hevlge aanvallen
rigtte tegen de Rtlssische regéring - vooral
Een vrjheerljk en gratbljk Pruissisch getegen de Duitsche partj.Veelopzien baarde slacht, afstamm ende van graaf Andrla,s 'pos
zjn werk:nRussie sous Nicolas I (1845)':, Dienlteim , die in 1123 zich naar Polen begaf
hetwelk veroorzaakte,dathj t0tl
evenslanqe en dooreen huweljk deheerljkheid Golezewo
ballingschap veroordeeldwerd.Nadathj eenl- verkl'eeg. Later vestigden de leden van dit
gentjdin Duitschland en Frankxjk vertoefd geslaeht zich in Pommeren en elders,en door
en zjne p'
rypes et caractéres rt
lsses (1847, I'rederik W illem 11 w erden in 1786 tw ee 1e2 dlnl''en zjne yMémoires d'un prêtre russe den van de Clanndorfer en twee van de Hein(1849)'' in het llcht gegeven had,ging hj rïcAy#t?r./d
''
r, en in 1787 en 1789 tweevan de
naar Italië,waarhj zich in 1851- 1852be- Sortlaeker ljn indengravenstand opgenomen.
lastte m et de redadie van het mlournal de D it geslaeht heeft onderscheidene betoemde
Turin'' en in 1853 naar Amerika,waar htj krjgslieden Opgeleverd, zooals G'
œntlter ron
artikels leverde aan de r'rribtlne''en andere derGoltz,keizerljkopperbevelhebberenstadhouder
Van
Bohe
men
onder
I'
e
r
di
nand 11,
dagbladen. W eldra echter keerde hj naar
Europa terug en schreefer rStars and stripes
vri-jheer Joacltim Rûdiyer WO4 der Goltz
or American impressions (1855)'',waarin hj (geboren 1623,j-1683),opperbevelhebberin
geene bekoorljke voorstelling ontwiery van Frankrjk,Denemarken en Keur-saksen,
de Amerikaansche toestanden.Voorts stlehtte vrgheerKonrad '
tl
pz
lder Goltz (f1747),genehj een tjdschriftin deEngelsche,Fransche, r
aal-majooren zeerinaanzien bjI'
rederikTf,
Dtlitsche en Russische taal Onder den titel:
vrjheerKarlFrlzl
zronderGoltz(f1804),
rRussian and U.S. correspondence'' waam een uitstekend krjgsman, luitenant-generaal
van de uitgave echter weldra gestaaktwerd. en minister van O0rl0g in Pruissisehe dienst.
Van zjne latere geschriften noemen wj: Tegenwoordig bloeit dit geslacht in 6 grafeHistoire d'Alexandre I (1859)'',- nllistoire ljke en vrjheerljkeljnen.T0tde ljn Heinde Pierre I (1861)''!- rLa Russie depuis rïcAddoçf behoorde graf Karlxd.
/czt
wltfer ron
Alexandre le Bien-lntentionné (1859),,, - &r Goltz (j-1817),et
m Pruissisch luitenanteene rGeschiedenis der Fransche Omwente- generaal 0n staatsman. Zi
jn ZO0n H'
einriclt
ling (1860)'' in het Russisch, - alsmede O0# der G/JJZ (f 1822) wasdesgeljksluiteXDt
litschland en de Duitschers (1860)'7
.
nant-generaal,alsm edePruissiseh am bassadeur
G olow nin (W assil
ji Michailowitsj), een te Parjs en vader van raaf Karel fO4
Russisch ontdekkingsreiziger,geboren teRja- der Goltz (geboren 1815),generaalin Prtlissan den 29sten september 1776jontving zjne sischedienstenadludantdesK onings,- voorts
opleiding op hetmarine-instituutte Kroonstad van Robert A eïzlrïc/z Lndmi.q 'tmoz der Gp/fz,
en diende vervolgens als vrjwilliger op de geboren in 1817,gezantaan verschillende h0Engelschevloot,waarbj hj deelnam aan 0n- ven. T0t de ljn Sortlack behoorde graaf
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A lz-qutFrïddrïcA Ferdinamd vonderGolfz(ge- Mensch und die Leute (1858, 5 stukkenl'',

boren in 1765), een uitstekend staatsman,
die als gezant aan verschillende Hoven inzeer

moejeljke tjden werkzaam was,zich be-

lastte metde qortefeuillevan Buitenlandsche
Zaken in Prmssen, en den 17den Januarj

1832 als opperhofmaarschalk overleed.Afzon-

derljk vermeldenwj voorts:
I'
rederik ztfrïclzl,graaf rcs der Gp//z,een
Nederlandsch Staatsman, afkom stig van gemeld Pruissisch geslacht. Hj werd geboren te Fredtriksdorf den 7denAugustus 1770,

trad 011zjn 15deJaara1skadetinNederlandsche dlenst,kwam na zjne bevordering t0t
lsten luitenant bj het Oostenrjksche leger,
was in 1793 adjudant van den erfyrinsran
Orcw,/e,met wien hj den vel
dtogtln België
bjwoonde, en bevond zich in 1799 ook bj
de Engelsche troepen in Noord-llolland.Van
dien tjd aftotaan 1813leiddehj eenambtelo0s leven, maar werd alstoen benoemd t0t

kolonel en adjudant van den terugkeerenden
Prins.W eldra washj generaal-majoorjkommandantvan Zuid-Holland en gouverneurvan

'
sHage,- daarnaopperbevelhebberteNjme-

gen, - minister van 00rl0g met den titel

van commissaris-generaal(totaan23Februarj
1818),- eneindeljk lidvandeEersteKamer
derStaten-Generaal.Hjwaskommandeurder
Militaire W illems-orde.

alsmede rDie Deutschen (1860,3 dln)''.
Voorts schreef hj: rFeigenbltitter (18611862, 3 dlnl'',- pzur Charakteristik unt
l
Naturgeschichte der Frauen (1859,2dedluk
1863)'', rrypen der Gesellschaft (1860,
3 dln,3 drt
lk 1864)'', en rDieBildung
und die Gebildeten (1864, 2 dln)''. Zjne
verhalen zjn levendig en boejend, en hj
ontleentzjne wjsbegeerteen poëzjaan het
dageljksche leven.Vooral het krachtige en
natuurljke heeft voor hem eene ongemeene
aantrekkrljkheid.
Goltzlus.Onderdezennaamvermeldenwj:
-

H'
ttbert'
as Gpl/zil.
ç,een Nederlandschkunste-

naar. Hj werd geboren te Venlo den 3osten

October 1526, legde zich t0e Op de schilderkunst en beoefende tevens m et ongem eenen

jver de Rbmeinsche Oudheden en letteren.
Gedurende 12JaarwoondehjteAntwerpen,en
vertrok in 1558naarBrugge,waarhj eene
boekdrukkerj stichtte, en den 14den Maart
1583 Overleed.Hjheeftzich vooralverdiensteljk gemaakt Jegens de penningkunde.Deze
bestudeerdehjlverigOpreizendoorDuitschland,Frankrjk en Italië,waarhj 950 verzamelingen bezocht. 00k was hj de eerste
Nederlander,die overditOnderwery schreef.
Voortsbeoefendehjdegraveer-endlchtkunst.

Zjne yezamenljke werken zjn in 1644 ge-

G oltz (Boyl
gmil),een verdiensteljk schrj- drukt ln 5 deelen, en eene tw eede uitgave
ver en practisch wjsgeer, werd geboren verscheen in 1708.Daarin vindtmen,pFasti
den zosten Maart 1801 uiteene Duitsche familie te W arschau en bezochtreeds in 1808
het gymnasium te Königsberg, daarna dat
te Mariënwerder en legde zich vervolgens

nabj Thorn jverig t0e op den landbouw.
Zjne behoefte aan eene wetenschappeljke
vorm ing voerde hem in 1822 naar de universiteit te Breslau, waar hj zich lietinschrjven als student in de godgeleerdheid, doch
uitsluitend letterkundige en wjsgeerige lessen
bjwoonde. In 1823 kocht ht
j het landgoed
Lissowo aan de Poolsche grenzen, niet ver
van Thorn,maarondervond erweinig v00rspoed, zoodathj zich van zjnebezlttingen
ontdeed en pachter werd in Polen en Pruissen.Nadat 0ok deze ondernemingen nietnaar

wensch geslaagd waren, begaf hj zich met
de geringe overbljfselen van zjn vermogen
naarhetstadle Gollub,waarhj zich aan de
sttldiewjdde.In 1847vertrok hj naarThorn.
Opzjnereizen in Polen,Duitschland,Frankrjk, Engeland,Italië en Egypte, t0t zelfs
in Algérië,verruimde hj zjn gezigtskring
en vermeerderdehjzjnemenschenkennis.De
uitkom sten van ervaring en nadenken legde

magistratuum et triumyhatorum Romanornm
etc.(dl1)''3 MC.JuhiCaesaris,Augustiet
Tiberiinumismata etc.(dl11)''
Graeciae

elusque insularum etAsiaeminorisnumismata
etc.(dl111)'',- rsiciliaeetmagnae Graeciae historia etc.(dl lV)''1- en plcones,
vitae et elogia Imperatorum Romanorum etc.

(dlV)''.Hj werdmethetRomeinsch burgerregtbegiftigd,maarbleefeen jverig aanhanger derHervorming.Voortsmeentmen,dathj
de psermoenen'' van broêr Corndis opgetee-

kend en uitgegeven heeft.- 0ok zjn zoon
Jklila was een bekw aam graveur,die onderscheidene Bjbelschetafereelen leverde.
HendrLk Gplfzl.
s, een uitstekend Nederlandsch graveur,Hj werd geboren in 1558te
Miilbracht in het land van Gulik enbehoorde
t0tdebloedverwantcnvandenvoorgaande.Zjn
vader was een bekwaam glasschilder, en 0ok
Yendeiklegdezich daarop toe,dochwerd,toen

zjn vader naar Duitschland moest reizen,te

Haarlem door Coornltertin de yraveerkunst
onderwezen.Hjtradvervolgenslnhethuwe1jk enstichtteteHaarlem eene voortreFeljke
plaatdrukkerj.D00r eeneslependeziektet0t

hj nederin eenereeksvan geestige geschrif- zwaarmoediqheid vervallen,ging hj in 1590
ten, die hem een beroemden naam bezorgden. meteen bedlende overDuitschlandnaarItalië!
Op hetrBuch derKindheit(1847,2dedruk waar zjne gezondheid verbeterde,zoodathtJ

1854)''volyden mDetltsche Entartung in der zich te Rome onder den naam van Hendrik

lichtfkeundllchen und modernen Lebensart /
'ltxz)derWrcc/lïvooreeneerstbeginnendDtlitsch
(1847)'''- !Das Menschendasein in seiner kunstenaar tlitgaf.Alen stond echter verbaasd

weltewigen Ztigen und Zeichen(18502dln),,, over zjne meesterljke behandeling der grarEin Jugendleben,biographischesIdyll aus veer
naald.Hoewelin 1594 eenehevijekoorts
W estpreuszen (1852,3dln,2deuitgave1865, teRomewoedde,zettehjzjnestudlënvoort,
4 dln)'',- en rEin Kleinstëdlerin Egypten en metzjn vriend den goudsmid Johan M at(1853)''.Een uitstekend werk isvoorts:rDer fMdez
l volbragt hj daarna in een armoedig
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gewaad, om aan de handen der roovers te

ontsnappen, een togt naar Napels,waarhj
desgeljks studiën maakte naar de natuur,
naar deantieken en naarschilderjen.Einde1jk keerdehjoverDuitschlandnaarHaarlem
terug, leverde n0g verscheidene uitm untende
schilderjen en gravures,en overleed aldaar
aan eene borstkwaalin 1617.
A1s graveur had hj het in diekunstt0t
eene zeldzame hoogte gebragt, en de losheid
en zuiverheid van zjnebehandeling worden
nok nt1 n0g ten zeerste geroemd, vooralin
zjne talrjke portretten.Niet minder keurig
noemtmen zjnetafereelen,waarin dedunste
en zachtste schaduwen in elkander wegsmelten.Vooralschepte hj erbehagenin,demanier van anderen na te volgen,zooals dievan
Rafaël, .
pïïrdr, Bassanoj Lacas '
pt
zzl Leiden
enz.!en het bleek,dathj meermalen zjne
modellen overtrof.
'Zjne krachtwashoofdzakeljk gelegen in hettechnisch gedeelte,doch
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licht in den aetherdooreenedergeljkegolfbeweging voortgeylant.Detheqrie van deze
zjn wj verschuldlgdaan Cltrist%aanAk,
y.
#ezld,
die haar in 1690 heeft voorgesteld in zjn
nTraité de la lumière''.

G 0m is een min ofmeer ljmerig vocht,

dat men meestalin den stam van sommige
gewassen aantreft. W elligtvindtmen in alle

planten eeneofmeerstikstofvrje zelfstandigheden, die met koud water eene ljmerige)
smakelooze vloeistof vormen en daaruit door

wjngeest worden neêrgeslagen, doch t0tnu

t0e heelt men alleen die gommen Onderzocht,
welke van zelfuitde stammen vallsommige
gewassen vloejen.Zj hebben eenigzins verschillendg eigynschappen, en ten opzigtevan
hare verhoudlng t0t het water verdeelt men
ze in 2 hoofdgroepen:de ééne lostin water
op en vormt daarmede eene heldere vloeistof
(arabine), 0n de andere zw elt in water 0P

(bassorine).In het algemeen kan men van

deze kracht was zôô groot, dat de graveer- de gommen zeggen,datzj bj het vastworkunst na hem eene zelfbtandige, niet meer den (opdroogen)nietgekristalliseerd wordeu,
met de schilderkuuetverbondene kuustwerd. m aar in Onregelmatige stakken voorkomenj

Zjneschilderjen in olieverw wordendoorzjn
tjdgenoot ran A czzAr geroemd. Men kent
bjna 300 gravures van zjne hand.TOtzjn
eersten tjd behooren onderanderen:rludaen

alsmededatzjkleurloos,glasachtig en broos)
flaauw Van smaak en zonder eenigen geur
ztjn.W ordtdein wateropgeloste,uûaardoor

wjngeestlleêrgeslageneg0m blootgesteldaan

Thamar'') rAlozesmetdetafelen der wet'') de werking vau verduud zwavelzuurbj eene
PDe geschiedenis van Ruth''' enz. De warmt
e van ruim 35O U.,dan gyatzj Over
passle(12 prenten)graveerdehj in demanier in druivensuiker.Hare scheikundlge,formule
van L'
t
beas '
t
lJ3 Leiden,- pDe Heilige Maagd isgeljk aan dievan rietsuiker(C12H2c0:1).
met het 1jk van Christus''in die van Dûrer. M en dient g0m w el te onderseheiden vml
Eene van zjne fraaisteprenten ispEen J0n- balsem ,ltars ellyomltavs.Balsem is eene vergen meteen grooten hond''bekend onderden menging van vlugtige Olie en hars (zie Balnaam van den pllond van Goltzius'.
sem), ltars is oplosbaar in alkohol (zie

Golven. Eene vloeistof, die in rust is, Hars),
en yomltars is zamengesteld uit
vormteeneefeneoppervlakte,welkegewoonljk g0m , vlugtige olie en hars. Tot de balsem s
horizontaal of '
tcaterpasgenoemd wordt.Ver- behooren die vau M ecca? o0k opobalsam um
breekt men echter die rust, dan ontstaater genoem d,die van Venetiè,van Canada,van
eene golvende beweging, waarbj dedeeltles Tolu en van Peru,- voorts de pelaglar-en
in een schommelenden (oscillérenden) toe- copaïvabalsem. Van de m eest voorkom ende

stand geraken.De deeltjes,waarop derust- gommen vermelden wj:
Arabisa e Jozzl,afkomstig van den stam en
in beweging, en zj deelen deze aan de v0l- de takken van Acada tzrclïcœ W illd.,2 .I%rgende,en deze wederom aan de volgende enz. zledïczzo W illd. en A . rera L., die t0t de
mede, zoodat de volgende telkens wat later groep der Mimoseën (zie Acacia) behooren
in beweging komen dalz devoorgaande.Ieder en in Opper-Egypte.Arabië en Indiëgroejen,
deeltje verlaat, voortgestuwd door den Ont- A . leucophlaea JFi!I#.in Indië levertvolgens
vangen schok, de plaats, waar het zich be- Roœburgltdekoetira-gim en volgensron Maelf,
s de bassora-gom.o0k A.#ecz
lfrrcz
d,
s W illd.
vindt, en keert daarna derwaarts terug,ja, ïiz
overschrjdtdaarbj hetOorspronkeljk plekle, geeftin Nietlw -llolland eene soortvan Arabievenals de in beweging gebragte slinger. sche gom. De beste soort, welke in den
Hierdoor ontstaan onelenheden golfberyen Europe'schen handpl te verkrjgen is, komt
en gol
fdalen in hetwatervlak.Deafstand van Alexandria en Smyrna;zj isbjnakleurtusschen 2 deeltles, die zich in denzelfden loosoflichtgeelenhalfdoorschjuend en smelt
toestandbevinden- bjvoorbeeldoptweeberg- weg in den m ond, ltom t voor in brooze,
toppen - en op elkander volgen?noemtm en onregelmatige stukken,en is niet zelden vergcvlenqte.Houdtde rustverstorendekrachtop mengd metSenegal-gom.Haar soorteljk geverstorende kraeht w erkt, komen het eerst

te werken: dan worden de schommelinçen w igt is 1,31 t0t 1,43. De Senegalgom wordt
allengs klelner. De golfbeweging plant zleh geleverddoorA.Jzlzzlzli/àrtrWilld.en A rerdc
voortnaar alle zjden,zooalsmen kan Opmerken, wanneer men een steentje in een rustig
waterwerpt.Dewettel
zdergolfbewegingzjn
door Net
cton in het2de boek zjnergprinei-

Z.qzj is gewoonljk donkerder van ltleur

en ook kleveriger. De g0m , welke iu den
Indischen Archipelvool'Arabisehe doorgaat,
w ordt aldaar verkregen van Odinauçî
fizlzzlî/èrtz

pia'' voortsdoor Layrange,Laplaee,Tpïdypoz WI.(voorheen Spondias W irtgenii Hassk.),
enz. behandeld.
door de inboorlingen koeda-koeda genoemd.
Het geluid w ordt in den dampkring, het
Volgens B'
uvekltardt wordt Arabiscbe gOm
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in Arabië voor een zeer versterkend voedsel
gehouden, en Hasselquist getuigt, dat eene
karavaan van duizend menschen, tusschen
Candahar en Caïro van allen leeftogtberoofd,
gedulende 60 dagen zich voedde metArabi-

vangoml
tarsdragen.Debelangrjkstevandeze
zjn Ammonolc-gom, A.
%a Jpdfi#c (duivelsdrek)!E'
lt
phorbinm,yltttegom,vt
f
/rr/
ld,Ivierook
en optltm.Zj bestaan,zooalswjreedsgezegd

hebben, uit een mengsel van g0m en hars.

sche gom , welke zj als handelsartikel bj Sommige bevatten voortsvlugtige oliën,kleurzich had. De bewoners der Oevers van de stof!kaoetsjoek enz.Zj zjn zoowelin water
Niger en de Mooren in het binnenland van als ln wjngeestvolkomen oplosbaar.
-Af
k'
1ka, die zich metde inzameling van g0m
Mengeeftden naam vanyomboom aan Fie'
lts
bezig houden, gebruiken deze nagenoeg uit- Jtu/ïctx Roœb., t0t de famllie der Urticaceae

sluitend a1svoedsel,en volgens Golberry zjn behoorende.Deze boom draartafwisselende,
192 wigtjes g0m voldoende,Om een volwas- gesteelde, langwerpige, gespltste, glanzige,
sen mensch gedurende een etmaal te Onderhouden.
Gom A% p. Men meent, dat deze gom afkomstig isvan 3 verschillende boomen,endat

van boven donker-en van onder lichtgroene
bladeren, welke 3 Ned. palm lang w orden
en vaak eene roodachtige middelnerfhebben.

Java groeit en er in de volkstaalplosso heet.
De kino van Nieuw-Holland komtvan E'
ucal
.y
'f
l
.
s
r
e
s
i
n
ve
r
a
A.
Br
o
wn
.
De
z
e
g
0
m
wo
r
dt,
evenals de gambir,bereid d00x het hout uit

Soenda-eilanden en zelfs in Zuid-Amerlka.
Jungltltltn vond hem meermalen in de wouden

Devruchten (vjgen)zjn okselstandig en zoo
één van deze de stranddruivenboom (C0cc0- groot a1s oljven, twee aan twee geplaatst
loba uvifera) is.Eene goede soort van kino en vastgehechtmet korte,dikke stelen.Eerst
(K. orientale) wordt in Voor-Tndië ten be- hebben zj eene groene,daarna eene donkerhoeve der geneeskunde verkregen van Blttea brninekleur.Hj behoorttehuisinoost-lndië,
Jrx#o.
:cRoœb.,een boom ,die0ok in Midden- en men vindthem thans00k inNepal,0l!de
Op Java.Deze fraaje boom verheftzich ter
hoogte van 16 Ned.e1, spreidtdaarna zjne

te kooken en het vocht uitte dampen.Zj takken uit,en laat van hier luchtwortels afkomt voor in zwarte stukken,die een bitte- dalen naar den grond, die er a1s nieuwe

ren , zamentrekkenden

smaak hebben.Zj is

echter in de geneeskunde van ondergeschikt
belang.
Gomlak, 00k schellak, stok- of tafellak
geheeten, eene roodgekleurde gorn, die gevonden wordt Op debladerenenaandeJonge

Kkjesvan Crotonlaeeiferum L.envan eenige
andere Indische gewassen.Zj ontstaat door
den steek van de lakschildluis(Cpccl.
sLacea),

-

tammen groejen, tusschen welke men als
/,ej >4

#yml, 'X
- ..
C çN . -

6t

.
w.

en is de bekleeding,welke het moeder-insect
Mn het ei geeft, om als voedsel te dienen

voor het jonge broedsel. Volgens anderen is

het een uit de plantgevloeid en ingedrooqd
sap, - en n0g anderen verzelteren,datd1e

g0m niets anders is dan de wjges-insecten
zelven, die in den legtjd zich in zo0groote
menigteaandetakjesophoopen,datergeene
tusschenruimtenoverbl/ven,terwjleenegomachtige stof,die zj uitzweeten,de diertjes
t0t een klomp zamenhecht. Z00 leggen zj
ejeren en sterven.Men verzameltdieklompen voordat de ejeren uitkomen en brengt

ze als gomlak in den handel. Korrellak is
die?welke van het hout isontdaa'n,en schelIlk is gesmolten,t0t koeken gegoten korrellak. Stokl@k is rooder gekleurd. Laat men
Fig.1.De gomboom.
stoklak met verdund soda-water aftrekken en
- sl
i
n
ee
n
zt
l
i
l
e
nga
ng rondwandelt.Met het klimaatmen die oplossing neêr met aluin, dan
verkrjgtzj,na gedroogd te wezen,den naam men derjarenbereiken dekruinendierboomen
van lack-lake. Delaok-dye of tajellak komt voortseene aanmerkeljkehoogteten zjnmet
voor in kleine vierkante koekjes en schjnt eene ontzettende bladkroon versierd. Deze
alleen daarin van de lack-lake te verschillen, boom levertde kaoetsjoek ofelastieke g0m,

dat zj met meer zorg behandeld wordt.Zj
ondergaat eene ztlivering)wordt gebruikt a1s
wjngeest-vernis, en is een hoofdbestanddeel
van flln zegellak.

en men ziet hem overal liet lidteekens be-

verkrjgtmen zelfstandigheden,die dennaam

natuurljke bruggen.Eenegroote hoeveelheid

dekt, daar de Javaan er niet voorbjgaat
zonder hem met mes Of bj1 eene wonde

toe te brengen en een voorraad gom m ede
te nem en, die er als een m elksap uitstroomt
Gom-tragacant.,zie A stragalqs.
W anneer men hetmelksap,datvan zelt'of en w eldra tot eene bleek-roode massa veruit insnjdingen uit den stam van sommige hardt. In het Him alaya-gebergte m aakt m en
gewassen vloeit,inde luchtlaatdroogen,dan van de w ortels en takken van den gomboom

GOM- GOMARUS.

459

kaoetsloek komt thansin den handelvan de oplosbaarin aetherenvlugtigeoliën.Zjdient
naar Amerika overgeplante gomboomen, als- t0t vervaardiging van talrjkevoorwerpen en
mede van den eigenljken kaoetsjoekboom levert wegens hare ondoordringbaarheid voor
(Siphonia).Men verkrjgtvoorts in Indië de lucht en Nvater en wegenshare veerkrachtigkaoetsloek 00k van andere soortenj zooals heid een uitmuntend afsluitingsmiddel.
F.Lndîka 2(?aâ., F.religios@ Z., F.toricaria
Gom arus(Franciscus)ofFranLoo &0:a,
-,
r.,F.eadmla Willd.enz.W j geven hierbj een vermaard Nederlandsch godgeleerde,geeeneafbeeldinj van den gomboom,zooalshj boren te Brugge den 3osten Janaarj 1563,
zich afzonderlpk en zooalshj zich metzui- trok met zjne oudersj die de Hervorming
hadden aangelengangen vernom en , in 1578
toont (;g.1 en
wegens geloofs2),waarbtjmen
1
e''
.
+
k
.

e

de hoogte van
den boom moet
afmeten naarde
lengte der Egll-

v
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ren Van IR0n-
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schen,dieerbjgevoegdzjn,en
eenbladmeteen
bloejenden tak
Van dien boom
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vervolgingen
naar de Pfalz
en sttldeerde te
Stxaatsburg 0nder de leiding
van Joannen
S/lr-il,
ç, een

jverig Mnhangervan Calvin.
Na verloop van
3 jaarbegafhj

zich naar Neustadt,waarzich
Fig.Q.De gomboom.
de uit Heidelzeer gezochte en kostbare sierplanten.
berg verdrevene godgeleerden hadden vereeDegom-elastiek?van dezeen dergeljkeb00- nigd en stak toen over naar Engeland,Yraar
men afkomstig, ls haren naam verschuldigd hj de hoogescholen te Oxford en Cambridge
aan hare voornaamste eigenschap, te weten bezocht. In 1587 aanvaardde hj de evanaan hare veerkracht. Men kan deze aanmer- geliebediening bj de Nederduitschegemeente
keljk vermeerderen door ze te vulcaniséren. te Frankfbrt aan de Main, doch verloor

Zj bezit nameljk de eigenschap,datzj bj die betrekking, toen in 1593 de vrjheden,
eene temperatuur van ongeveer 1400C. zich aan die gemeente verleend, werden ingescheikundig kan verbinden met eene zekere trokken. Een jaar later zag hj zich benoemd t0t hoogleeraar aan de hoogeschool
te Leiden, en hj aanvaardde datambt na
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Armlnins t0tzjn ambtgenootberoepen werd.
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stellingen Over de leer der vöörbeschikking
optrad,en Gomaamshierop antwoordde.W e1dra bleek het, dat de gevoelens der beide
professoren metbetrekking t0tonderscheidene

aangelegenheden aanmerkeljk verschilden.Die

verdeeldheid strekte zich uitt0tde studenten,
en de Staten vall Holland meenden pogingen
te moeten aanwenden om den vrede te herstellen. Eene conferentie, in 1606 tusschen
Armlniu en Gomarusin hetbjzjn van4 predikanten en van leden van den Hoogen Raad

gehouden, leidde niet t0t eene gewenschte

uitkomst. De kloof werd grooter, daar de
onverdraagzaamheid van Gomar'
lts langzamerFig.3.Blad en bloetendetak van den goraboona.
hand toenam.Naauweljkshad zich Armlnins
hoeveelheid zwavel.Verwannt men voorts de denBostenOctober1608voordeStatenverdedigd,

zwavel-kaoetsloek geruimen tjd bjdezetemperatuur,dan verandert zj in een hard ligchaam.In gezuiverden toestand is zj vast,
kleur-en reukloos en amorph,terwjlzj de
warmte en de eledriciteit zeer slecht geleidt.
Zj is onoplosbaar in water en alkohol,mnar

ofGomaruskreeg verlof?om zjn ambtgenoot
vandegevaarljkstedwallngentebeschuldigen.
EenOpenbaartwistgosprek,den26stenJulj1609
gehouden,gafnieuw voedselaan de Oneenigheid, en een mondgesprek van 20 Augustus

du raanvolgende liep desgeljksvrathteloûsaf.
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Armlniu overleed, maar de strjd bleef ervarenheid des dichters,maar beloofde veel
aanht
mden, zooals bljkt uit de geschriften vOorde toekom st,- vooral daar Gomeszich
van Gomar'to , Bertius, Corrinus en Uytten- daarin ontworsteld had aan hetkeursljf der
bogaert.N0g hevigerwerd destrjd,toenmen Franscho methode.Voortsheeftmen van hem

Coenvaad T'ordfï'
l: tOt opvolger van Avmlnius vertal
inqen vaneenpaarFranschetreurspelen,
doch hj overleed reeds den zostenDecember
1803.
(Aönlör is de naam van een Hongaarsch
comitaat, aan dezezjde van de Theiszgelegen. Het heeft eene oppervlakte van bjna
75 (E) geogr.mjl.UitloopersderCarpathen

aanwees.Duideljk gafGomaruszjn Ongenoegenoverdiekeuzetekennen-Dochtoen T'
krstius
evenwel overkwam, verliet hj in 1611 de
hoogescllool en begaf zich naar Aliddelburg,
waar hj t0t in 1614 a1spredikanten hoogleeraaraan hetCollegium Theologiaewerkzaam
was.Inlaatstgenoemdlaargafhjgehoorhjaan
eene beroeping naar do Hervormde universiteit te Saumur,en eenjaardaarna werd hj

maken zjn bodem bergachtig, hoewel de
hoogste t0p - die van den Koningsberg -

slechts1600Ned.elhoog is.Men vindterbj

aangesteld t0t eersten hoogleeraar in de god- het derp Agtelek een der merkwaardigste
geleerdheid en in de Hebreeuwsche taal te druipsteenholen van Europa.Dit comitaat is
Groningen.Hj aanvaardde zjne betrekking van bevaarbare rivieren in allerigtingen dool.in 1616, en werd in 1618 door de Staten sneden,van welke de Hernad en de Gölnicz,

van Groningen en de Ommelandenaf
kevaar- de Gran en deSajo de voornaamste zjn en

digd naar de Nationale Synode te Dordrecht. t0t bevordering van het handelsverkeer niet

Zjne houding aldaar kan men opmaken uit
den bjnaanl van rhamer der Arminianen''
dien hj eerlang ontviug. In gestrengheid,
onbescheidenheid en heftigheid deed hj weinig ondervoorBoyevmanjen bjdebestrjding
derRemonstrantenenz.verhiefhj metkradlt
zjne stem.
Totaan zjn doodopdenlldenJanuarj1643
bleefhj te Groningen jverig werkzaam.Hj
bezat onbetwistbaar eene groote geleerdheid

en uitstekendegas'
en desgeestes,zoodatzjn
oordeel door de Staten-Generaalgedurig gevraagd en hj mede met het opzlgtover de

weinig bjdragen.Delandbouw iserwegens
den bergachtigen grond van nietveelbelang,
doch inzonderheid bloejen er de ooftbouw,

de mjnontginning eu de veeteelt.Men heeft

erop voortreFeljkeweidene0npitmuntendras
van runderen.Men delfterveeljzererts,en
dientengevolgezjnertalrjkejzergieterjen.Tot
deoverigetakl
ten van njvcrheidbehoeren er
vooraldepapierfabrieken,delinnenweverjen,
de pottebakkerjen en de glasblazerjen.Het
aantalinwoners bedraagterongeveer 170000,
waal
-bj zich slechts weinige Duitsehers en
Israëlieten bevinden,terwjlvan deoverigen

vertaling van de boeken des ouden Testa- nagenoeg de eene heltt uit Maglaren en de
ments belast werd. Voorzeker bevond zich andere uit Slawen bestaat. De meerderheid

hier te lande Onder zjne tjdgenooten nie- beljdterdeLutherschegëdsdienst.Degrootste
mand, die zoo doortrokken w as van de leer stad is er Rosenau,maar de hoofdplaats van

van Calv'
qn en deze metzo0grootekrachten het comitaat hetvlek Rima-szombath.

G om phia Scltub. is de naam Van een
Jtlistheid wistuitéén tezetten.Zjn tiverwerd
echter Ontsierd door zjn driitig en Oploopend plantengeslacht uit de familie derOchnaceën.

karakter,doorzjneonverdraagzaamheidjegens Het onderscheidt zich door een s-bladigen

andersdenkenden,en dooreen onzaligen hoog- kelk,eene s-bladige bloemkroon,10 meeldram oed,w elke de oorzaak werd van eenescheu- den metlange,pyramidevormige,aandepunt
rlng in de Nederlandsche Hervormde Kerk. met 2 porien voorziene helmknoppen en
Zjne werken zjn uitgegeven onderdentitel: eene uit 5 carpella ontstM nde vrucht. Het
KI'
vaneisei GpplcrïBrugensis Opera theologica Omvat boomen en heesters,die meerendeels
omnia, maximam partem posthuma,edita a in Amerika te huis behooren en aarvorm ige
discipulis Joh. Vereem , A. Sibelius, Mart. bloemen dragen.Onderscheidene soorten wo1'Ubbenius (1644, 2de uitgave 1664)''. Afzon- den t0t de geneeskrachtige planten gerekend.

derljk werden uitgegeven:pllet Schildtder G. angustifolia TOAJ is een oost-lndische
waerheydt, die i11 de Christelycken Kercke

boom m et een dunncn stam ter hoogte van

derNederlanden qeleerd wordt,enz.(1599)''
, 4 Ned. e1, wiens bittere wortelin Malabar
aerschouwlnghe Over de vermaninghe tegen braking wordtaangewend,terwjlmen
- pssT
aen R. Donteclock enz.(1609 en later meer- een aftreksel van de bladeren, bloemen en
malenl'' - rproeven van M.P.Bertiiaen- vruchten a1s mondspoeling tegen bedorven
spraeckenz.(1610)'',- pLyl
-aDavidis(1620)''1 tandvleeschyebruikt,- G.heamperma&.Hil.
en pluocorum communium theologicorum is een Brazlliaansehe boom met een zamenepitome(1653)''.
trekkendenbast,- &.Jabotapita SY.(Ochna
Gom es(Jdâ.
0Baptista),een derbesteP01- Jabotapita L.) een boom van middelmatige
tugésche treurspeldicllters onzer eeuw ,gebo- grootte in Zuid-Amerika en M'est-lndië,die
ren te Porto, legde zich t0e op den handel omgekeerd-eironde, eenigzins zamengedrukte
en werd boekllouder op een aanzienljlkkan- steenvruchten ter grootte van kersen draagt,

'

toor.In die betrekking zond hj het treurspel wier zaden eene aangenaam sm akende olie

Nov'a Castro''in het littht, dathem grooten bevatten. Van G. malabarica Dee. gebruikt
roem bezorgde. H et w erd in den aanvang men de bladeren uitw endig tegen zweeren,
dezer eeuw opgevoerd en behoordeweldrat0t en inwendig tegen ttlsschenpoozendekoortsen,
de m eest-geliefde stukken. H et droeg welis terwjlmen van den wortelen den basteene
waar nog de kenmerken van deJeugdige 0n- Qlie ell zalf bereidt)wellte t0tgeneziug van
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h
uiduitslag dient. De olie van G.narltjpora ofihet groote kasteel der Abessinische keiwordt in Brazilië tot het toeberelden der zers, dgor de Portngêzen in de 16de eetlw
salade gebezigd.

Gom phocarpus R. zrtyl
pa is de naam

gesticht, - eene zamenvoeging van verschib

lende paleizen, in allerlei stjlgebotlwd en

van een plantengeslacht uit de familie der met torens en koepelsgekroond,die zich uit
Asclepiadeae, en onderscheidtzich door eene (1e verte zeer goetl tusschen het donkere

omreslagene bloemkroon en dool,hangende groen vertoonen,docheigenljk slechtsschrale
stmfmeelklompjes.Het omvathalfheestersin overbljfselenzjnvanvroogerepracht.Dev00rZuid-Afrika, Zuid- eé Noord-Amerika, van malige sierljke tuinen van het slot vol
emen
welke onderscheidene als sierplanten worden thans eene woestenj,eene scht
lilplaatsvoor
aangekweekt, zooals G. arboreseens R..#'
r., w ilde dieren. Het voornaam ste gedeelte der
desgeljks van de Kaap, dieruim 2 Ned.el stad ligt.ten ztliden en zuidwesten van het
hoog wordt,met fraaje,witte,welriekende kasteel, op de kruin van den berg en het
bloemeninokselstandigebloemschermen,- en dal der Gaha.In dit(
1al verheft zich aan de
G.orisplu A..Br.,l'llim 1,/2Ned.elhoog,eene berghelling de woning van den Aartsbisschop
overbljvende plant,diein Zuid-Afrika groeit van Abessinië, - voprts heeft m en er de

en bloemschermen met talrjke purperroode Jodenwjk on de Alnhammedanenwjk. De
bloemen draagt.Zj vereischen des winters straten zjneroveralnaallw ,krom enmorsig.
Van de huizen,meestalvan steen gebotlw d,
eenewarmtevan 8 t0t 10OC.
G om pholoblum b
%mitl
t is de naam van zjn demeestezonderverdieping,- sommige

een plantengeslacht uit de familie der Legum inosae en Onderscheidt zich door een s-deeligen,nagenoeg regelmatigen kelk,eene vlindervorm ige bloemkroon meteene uitgespreide

echter hebben de gedaante van ronde torens
m et eeno verdieping (!n een stomp-kegelvorm ig tlak van riet f)fstroo.H etaantalinwnerswaser weleer 50-ef80000,doch bodroeg

vlag, en eene bjna half-bolvormige, onbe- in 1862 nietmeerdan 7000.Toch zjn er44
haarde, stomje,veelzadiye peul.Hetomvat kerken metomstreeks 1200 geesteljkon,tereen aantal slerplanten ult Nievw Holland, wjl er zich daarenboven vele monniken en
en van deze is vooral G.grandmor'
um S-. nonnen bevinden. Genoemde kerken zjn in
met fraaje, grootetgele bloemen algemeen de verschillende wjken verspreid en (loor
bekend.
Jtlniperus-boomen omgeven. Zj hebben een
Gom phrena L.is de naam van een plan- ronden vorm on een dak van stroo, welks

tengeslacht uit de familie derAmarantaccën.
Het Onderscheidt zich door een s-bladigen
kelk, eene s-spldigem eeldraadbtlis,rolronde
helmknoppen en eene éénzadige vrtlcht.Het
omvat meerendeels w ollige kruiden met t0t

rand,op hotlton pilaren rllstentlo,eene opello

gaanderj aanbiedt, de verbljfplaats der
vrouwen,torwjlde mannen dekringvormige

rt
limte daarbinnen mogen botroden. O(
)lk de
Israëlieten en M phamm edanenhebbonerhllnne
hoofdlesvereenigdebloemen,dieinOost-lndië bedehuizen en w orden indellitoofeninghunner
en Ztlid-Amerika groejen.Daaronderbevinden godsdienst niet belemm erd. Behalve de geeszich sierplanten en geneeskrachtigegewasson. teljken heeftmen er de aallzienljko klasso
G.ylobosa .
f.,uitOost-Tndië afkomstig,maar der Dêbterah of Schriftgeleerden, di0 f)1:de
thanso0k in W est-Tndië en Zuid-Am erikage- voor hen bestemde scholen hllnno Opleiding

kweekt,draagtfraajeroodeofwittebloemen, ontvangon.Deinwonerszjnmeerendeels1toopdie na het droogen hare kleuren behouden. lieden,(lie hethandelsvorkeer bevorderen ttlsVoortsgebrlliktm en deze plantin Oost-lndië schen Godqjam en Damot aan de ééne, en

als een verzachtend borstmiddel. G. o/Fcï- Massaoea en Soeakin aan de anclere zjde.Te
nalisMart-,een inBraziliëgroejendeheester, Gondar zelve vervaardigt men katoonen stofheefteen knolvormigen,dikken, prikkelenden fen,sieraden,gouden vonrwerpon.porgamont,
wortel,die er Onder den naam van paratado- zadels,gevlochten zonnescherm en enz.
IIIOrJ6Ja1s een algem een geneesmiddel- inzon'
Gondebald , koning van Friesland, zie
derheid tegen tusschenpoozendekoortsen,eene onder Frlesland.

slechtespjsvertering,koliek,buikloop en den
beetvan vergiftige slangen - gebruiktwordt.
Gondar,de hoofdstad van hetrjk Amhara
en thansOok weder,geljktevoren,dehoofdstad van geheel Abeshinië,de zetelva'
n een
aartsbisschop ofaboena en zeerdikwjlsdie
van den K oning ofNegoes,ligtin de bekoor-

ljke en vruchtbarevelden van hetlandschap

Dembea, ongeveer 2000 Ned. el boven de

G ondel (Een) is eene soort van boot,

w elke men vooralgebruiktin de kanalen van
Venetië.Zulk een vaartuig isplatvan bodem ,

ongeveer 10 Ne(
l. el lang en 11
/4 Ned.el

breed. In het m idden heeft m en eene soort
van roef, met zwart laken behangen, en de
geheele gondel is zwart van kleur.Het was
van oudsalleen aan den Doge en aanvreem de
gezanten geoorlpofd,zich van gekleurde go11dels te bedienen.Van voren isde gondelvan

oppervlakte der zee, 5 of 6 geogr.mjlten
noorden van het Tzana-meer,waarboven zj een jzeren steven vogrzien?om geenoschade
zich ongeveer300 Ned.elverheft.Harewjken te ljden van het stooten tegen de steenen
zjn door woeste,met bouwvallen bedekte boorden derkanalen.Tedere gondelwordtbegedeelten van elkander gescheiden, en het sttlurd en voortgestuwd door 2 gondeliers,
geheelvormteen doolhofvan stratenenkleine t
lverwierliederen wjjonderhetwpordBt
wcahuixen met vele hekken,boschjes,boomgroe- role gesproken hebben.
G ondokoro is eene groote Negerkolpnie
heft er zich het Beit-Negoes (Koningshuis), op het gebied der Bari-negers aan de W itte
pen en kersengaarden. Op den bergrug ver-
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Rivier,4ie hier den n='
p draagtvan Toebiri woud,deschuilplaatsvantggersendekweekofKi-di.Ztlligtop 4054'5/
'N.B.en 31046'9# plaats van gevaarljke koortsen.Onderschei0.L.van Greenwich op een hoogen oever, dene zuideljke zj-rivieyen der Ganges, de

500 Ned.elboven de oppervlakteder zee,en zuidoostwaartsvloejendeMahanaddy,dewestis van ouds de stapelplaats of hoofdmarkt waarts stroomende Nerboedda en Tapti,alsvoor den handel in ivoor en slaven. Deze mede eenige zj-rivieren van de Godavery
laatgten,doorslavenhandelaars0?strooqtogten hebben er hare bronnen. Men schat de bein de brongewesten van de W ltte Npl buit volking op 8 of 9 millioen,en deze bestaat
gemaakt,worden van hier naarChartoem in- uit de Oorspronkeljke bevolking van Indi:,
gescheept.DeR.Katholiekeprovicarisdr.Knob- diehiereene schuilplaats vond btjhetvoortIeckr, die reeds in 1849 Gpndokoro bezocht rukken der Ariërs.Haar voornaamste stam is
had, stichtte er in 1853 een zending-station. die der Gonds,welkein hetoosteljk gedeelte

Hj kocht er eenigen grond, bouwde eene gevestigd zjn.Deze hebben een forsch en
kleine kerk meteenige huizen en deed er een gespierdligchaam,maarzjn nagenoeg zwart
tuin aanleggen.Het Christendom echter vond van kleur.Zj onderscheiden zich doorvluger - volgens de berigten van Rpeke - geen heid van begrip,gastvrjheid?welwillendheid
vpchtbaren bodem.Het schaamteloos gedrag en eene onbegrensde vrjheldsmin. Volgens
der Turksche en Europésche slavenhande- Elliot behporen waarheidsliefde, dronken-

laars-- ';j hednneren onderanderen aan de schapenbggelooft0tdekenmerkenderGonds.
wreedheid van den Sardinischen consulen sla- Zj gaan agenceg geheel naakt, wcnen in
venhandelaar V- dey,die den 4den April1854 hutten dle van takken vervaardigd en met
vöör Gondokoro gedood werd - wekte de zand bemuurd zjn, en spreken eene taaly
wraakzucht en roofust der Bari-negers en welke volstrekt geene overeenkomst heeft
vervulde hen met wantrouwen Jegens de met het Sanskriet. Zj houden zich voornavreedzame zendelingen.Daarenbovenheerschte meljk bezig metlandbouw enveeteelt.Hunne
onder deze eene groote sterfte. Van de 24 wapens zjn de strjdbjl,boog en pjlen de
priesters waren van 1850 t0t1857 nietminder sl
inger. Voor de tjgers koesteren zj geene
dan 16 voor den invloed van het klimaatbe- vrees, en hunnevrouwenbehandelen zj met
zweken. DeOostenrjkscheregéring zag zich achting,ofbchoon men zegt,dat zj nietafdus genoodzaakt.in 1860 de zending teG0n- keerig zjn van menschenoFers..
T0tdeovedokoro op te heFen.In Februarj 1863 had rige stammen dezer bevolking behooren de
te Gondokoro de onverwachte ontmoeting ruwe Poetoea's en Poesari's,alsmede de meer
plaats van de terugkeerende reizigers Speke beschaafde Santhal's dernoordeljke vlakten.
en k antmetBaker,dievan Chartoem kwam Reedsin 1399 was er een Gond-Radla,die
en zich gereed maakte,om zjneverloren ge- zich d00rmagten rjkdom onderscheidde,en
waande landgenooten op te sporen. Volgens in 1513 sloten de stamhoofden der Gonds een
de mededeeling van Speke vond men er van verbond tegen den koning Van Malwa. In

de vroegere zending geene andere overbljf- onzenttldhebben deBrittenditgewestalthans
selen dan het geraam te der kerk en eenige gedeelteljk a!nhun gezagonderworpen.

Gonfalonlère of banierdrager noemde
Gondouin, een uitstekend bouwkundige, men weleer het opperhoofd van onderscheigeboren te Parjs in 1737 en overleden in denevrjeItaliaansche Staten,zooalsLucca,

vervallen schuren.

1818,ging op kosten van Lodewj;k XV naar
Rome, doch k0n zich aldaar niet vereenigen
met den verbasterden smaak,die n0g altjd
de rigting 'volgde van Berninien B orromini.
Daarom bestudeerdehj erdeantiekegebouwen en zocht bj zjn terugkeerteParjsde
bouwkunst naar zuiverder beginselte hervormen, zooals bleek in de naar zjn plan gebouwde Ecole chirurgique (later Ecole de
Médedne) in de Rue des Franciscains,door
Q%atremère gl'ouvrage le plus classique du
dix-huitième siècle''genaamd.Hj vattever-

Bologna en Florence.De aard en duur dezer
waardigheid waren verschillend.Te Florence

Rondw ana is een weinig bekend landschap in Voor-lndië, ten zuidoosten doorhet
Vindhya-gebergte, ten oosten door het landschap Orissa en ten zuiden door Dekan begrensd. H et is een hoog land,hetwelk zich

een gong bestaat uit 78 t@t 800/0 koperen
2
2 t0t200/0tin.Zj isgrjsachtigwiten digtkorrelig op de breuk,zeer broos en nietz00

volgenshetvoornemen 0p,Om devoornaamste
Romeinsche villa'
s in teekening te brengen,
doch de ongunstige omstandigheden destjds
verhinderden de uitvoering daarvan.

werd hj uitde deftigstegeslachten gekozenj
doch behield zjn gezag slechts 2 maanden,
terwjl hj eerstna verloop van 6Jaarweder
verkiesbaar was. fn Toscane behielden de
burgemeestersdien titeltotaan de herstelling

van hetkoningrjk Italië.- Dehoofden van
het geslacht Farnese droegen voorheen, als
hertogen van Parma,den tltelvangonfalonière
van den Pausseljken Stoel.
Gong of tom-tom, 00k we1 tfoen.
q genaam d, is een bekkenvormig Chineesch muziek-instrument waarop men slaat met een
houten,metlederovertrokken stok.Hetgeeft
een vollen,krachtigen toon.De legéring voor

smeltbaara1sgewone klokkenspjs.Geruimen
tjdwistmen niet,h?edezelege'ringbewerkt

500 t0t 1000 Ned. el boven de oppervlakte k0n w orden, doch d'Areet heeft ontdekt,dat
zulks gemakkeljk geschieden kan, wanneer
men deverstjfdelegéringin denoven brengt,
t0t roodgloeihitte verwarmt? tusschen 2 jzeren schjven plaatsten dan ln waterdompelt.

der zee verheft en bedekt is metuitgestrekte
w ouden, groote saoerassen, grazige vlakten
en onderscheidene bergketens, terwjl het
voorts orageven is door een ondoordringbaar
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Na de afkoeling is het metaalzo0 taai,dat
G oniom etrie ofh'
oekmeetkunstiseenememen het met den hamer bewerken kan.
thode om hoeken te meten door middelvan

G6ngorayArgote(Luisde),eenSpaansch
dichterygeboren te Cordova den lldenJunj
1561,studeerde reedsop lsjarigenouderdom
te Salamanca in de regten en vervaardigde
bereids toen het grootste gedeeltevan zjne
erotische gedichten,romancen en hekelverzen.
Intusschen verzuimde hj zich voorte bereiden voor destaatsdienst,zoodathj zich genoodzaakt zag, op zjn 45stejaar in den
geesteljken stand te treden en zich meteene
proostdj bj de hoofdkerk van Cordova te
vergenoegen.W e1zag hj zich laterbenoemd
t0thonorairkapellaan vanM l'
èsZTf,waarna
hj zich in de residentie vestiyde, doch hj
was reeds te veelgevorderd ln leeftjd,om

regteljnen,welkeopeenebepaaldewjzevan
diehoeken afhanl
teljkzjn.Dezeljnenzjnde

terljkevoortbrengselenmpetmen 2tjdperken
onderscheiden. T0t het eerste - dat zjner
Jeugd - behooren voortrefeljkeliederen en
romances in den oud-nationalen stjl.In het
tweedewilde hj zjnevoorgangersovertreFen
en een meer verheven stjl (estilo culto)invoeren. Met dit oogmerk dichtte hj rP0liferno'' de psoledades'' enz., modellen van
een smakeloozen: gewrongen stjl,Nvaardoor
hj de ouden wllde evenaren.Toch maakte
hj opgangenverwierfvelenavolgers,diemet
den naam van Gonyoristen werden bestempeld.
De volledigste uitgave zjner werken is die
van GonzalezdeFfpr6zy Oordoltz(1633),terwjl Ramon Fëry3t
yst
/ezdaarvan eene bloemlezing geleverd heeft (1789).

lendegoniometrischeljnen,terwjldezetevens

sinus, cosintlst tangens, cotangens, secans,
cosecans en sinus versus. Bestempeltmen in

bjgaande fi:uur den hoek amb met ;en

naam van a,dan is ab = sin.a,&4= cos.:z,
c00 = tang. ez, d 90* = cot. a , m c =
sec.rz:m # = cosec.rz,en 00b= sin.vers.a.

Hierbj isop te mexken, dat de tangensen
eotangens gedeelten zjn van raakljnen aan

de uiteinden van het quadrant eens cirkels#
waarvan m het middelpunt is,- en datuit
het punt, waar de secans den omtrek ont-

mûet,de1jn a1,loodregtop denstraal00m

neêrgelaten, den sinus vormt.MTanneermen
hooger op te klimmen. Ongesteldheid nood- den secans, zonder dien uithetmiddelpunt m
zaakte hem het H0f vaarwel te zeggen.en teverwjderen,langsdenomtrekvandendrkel
hj overleed in zjnegeboorteplaatsden 24sten laatvoortrollen,dan verandertde groottevan
Mei1627.Bj hetbeoordeelen van zjnedich- den hoek fz, en ook de waardedier verschil-

Goniom eter Oi
'ltoekmeter isdenaam van
een werktuig, hetwelk dient om de hoeken

te m eten, w elke de vlakken der kristallen
met elkander vorm en.De eenvoudigste is de
h'
amdyoniometer 'pczl Caranyeaw, w elke op een

in de opvolgende quadranten in een verBdlil-

lenden toestand verkeeren.Men ziet bjvoorbeeld, dat die ljn bj een hoek van 90O
eene oneindige lengte moethebben.Desecans
tock gaatuithet middelpunt t0taan de tan-

gens;bj 90Ostaan dezebeideljnen loodregt
op den straalen Ontmoeten duselkandernimmer.ln degoniometrischeformulesisdelengte
van den straalalseenheid aangenomen,zoodat

delengte dergoniometrischeljneninveelvoudenOfdeelenvandenstraalzjnuitgedrukt.De
J,

qo w
C
K

J1l
liniaal is vastgemaakt, dat zich methetandere uiteinde langs den graadboog bewegen
kan.Hetkristal wordtnu zöô geplaatst?dat
het ééne vlak de basis en het andere vlak
I
het liniaal aanraakt? waarna men de grootte
l
van den hoek kan a:ezen. Dit w erktuig is
Goniolnetrie.
echter alleen bruikbaarvoor grootekristallen.
Veelbeter is de door W ollaston uitgevondene goniom etrische tafels,waarin de waarde dier

transporteurgeljkt,in wiensmiddelpunteen

;

rd/ec/l-.
t
/oozit
?zzde/ez..Deze bestaat uit een kj- ljnen, voor de hoeken van verschillende
ker, waarvan het objectief met kruisdraden grootte berekend, Opgegeven zjnj bevatten
bespannenis,terwjlYarmedeeenedraaibare slechts de verhoudingen van de lengten dier
plaatverbonden is: waarop hetkristalw ûrdt ljlzen t0tde lengtevan den straal,welkeals
geplaatst.Men merkt Op,wanneer een beeld, eenheid peldt?terwjlzjne vol
strekte lengte
door de oppervlakte van het kristalteruggekaatst,meteen der kruisdraden zam envalten
brengt daarna de plaat omzigtig in beweging.
totdat hetzelfde bt
aeld, door de volgende 0ppervlakte teruggekaatst, zich vereenigt met
dien kruisdraad. Aldusm eet men het supplement van den hoek T/aarvan men hetaantal
graden weten wil.Men gebruiktdezen goniometel' veelal in den vorm , welke daaxaan
gegeven isdoor M itscherliclt.Dezeiszoodanig,

onverschlllig ls.De goniometrie is alzoo de
methode der platte en bolvormige driehoeks-

meting,dientbjhetoplossenvan vergeljkingen en isderhalveeen belangrjk hulpmiddel
bj hetbeoefenen derhoogere wiskunde.
Gönner (Nikolas Thaddaeus von), een
Duitsch regtsgeleerde en schrjver,geboren te

Bamberq den18denDecember1744,studeerde
te Göttlngen,w erd vervolgeus in 1790 Hof-

en regéringsraad in zjne geboortestad en zag
datmen den kjker,naverwjdering van het zich benoem d t0t lid der comm issie, belast

oculair, tevensalsm icroscoop kan gebrtliken. met hetontwerpen van een wetboek vanstmf-
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regt.In 1792 wcrd hj hoogleeraar,in 1796
ging hj als gevolmagtigde van den VorstBisschop naar Niirnberg, om er een ouden
strjd met Pruissen bj teleggen,en bj zjn
terlgkeer in 1797 aanvaardde hj debetrekking van Hofkamer-consulent. In 1799 vertrok hj a1shoogleeraarnaarIngolstadt,enin
1800 naar Landshut.Voortsging hj in 1811
a18 lid der commissie t0t herziening van het
Bejersche wetboek naar Miinchen, zag zich
in 1812 benoemd t0t voorzitter van het Hof
van appèl in hetIsar-arrondissement,werd
in 1813 in den adelstand opgenomen, en
in 1815 geheim Justizreferendar,in 1817 geheimraad en daanm staatsraad.Op den eersten
Landdag in 1819 en 00k op den tweeden was

hj met jver werkzaam ,en alsstichterder
wjsgeerig-regtsgeleerdeschoolbelasttehjzich
aan de nieuwe universiteit te Mûnchen met
hetondcrwjsindephilpsophischeregtswetenschap.Hj overleed aldaar den 18den April
1827. Hj gchreef: rAuserlesen Rechtsfa
-lle
(1801-1805,4 dln)'',- rHandbuch de:gemeinen Processes (1804- 1805,4 dlnl'',rDasdeutscheStaatsrecht(1804)''- engArchiv
fdr die Gesetzgebung und Reform desJuristigzhen Studiums (1808-1814,4 dln),;.van
zjnelatere werken vermelden wj:rEntwurf
eines Gesctzbuchs iiber das gerichtliche VerfAhren in biirgerliçhen Rechtssachen (18151817,3 stukkenl'', en rcommentariiber
dasHypothekengesetzbuchfu'rBaiern (18231824,2dln)''
.
Gonsalvo de Cordova (Hernandez)of
Ayuilar,metdenbjnaam Granclwiflnp(groote
veldheer), geboren in 1453 te Montilla bj
Cordova, vocht reeds op ls-jarigen loeftjd
onderhetbevelzjnsvaderstegen deMooren
te Granada,onderscheidde zich in den Portuge
'schen oorlog bj Albuéra door ongemeene
dapperheid,legdebjdeveroveringvanTalara,

tianen tegen de Tllrken wilde bjstaan.Hj
veroverde Zante en Ceyhalonia en gaf die
plaatsen aan de Venetlanen terug. Daarna
landde hj op Sicilië,bezette NapelsenCalabrië en eischte van de Franschen, met wie
de Koning zich inmiddels verbonden hadj

volgens het verdrag
, 00k Capitanataen Basilicata. Toen l)j hlerop een weigerend ant-

woordontving,deed h'
ljhun den 00r10gaan,
en deze werd eerst metafwisselenden voorspoed gevoerd,totdat Gonsallm door de overwinning van zjn ondezbevelhebber Ikrnando

& Andrada bj Seminara (21 April1503)en

daarna door eene door hem zelven behaalde

zegepraalbj Cerignola (28 April 1503)zjn

g
ezag bevestigde in Calabrië, Abruzzo en
Apullë en zelfs de hoofdstad Napels innam.
De belegering van Gaëta schonk echter aan

Lodelvj;k XIIden tjd om zichteversterken.
Er verscheen tegen h0t einde van 1503 een
Fransch leger van 30000 man in Italië, en
(lonnalvo, die slechts 12000 soldaten onder

zjnebevelen had,moesthetbelegopbrekenj
terugtrekken en een grootgedeelte des lands

ter propilaten aan den vjand.Htjnam eene
versterktestelling aan bj San Germano,vanwaar hj de Franschen gednrig verontrustte,
hen eindeljk den 29stenDecember1503 overrompeldebj deGariglianoen eenevolkomene
overwinning behaalde. Het Fransche leger

werdbjnageheelvernietigd,devestinqGaeta
bezweek,en de Spanjaarden zagen zlch in

het onbetwist bezit van Napels.
Koningzorilcl#schonkaandenoverwinnaar
hethertogdom Sesaenbenoemdehem t0tonder-

koning van Napels,inwelkebetrekking hj
de gunst des volks verwierf.Z!Jn voorspoed
bezorgde hem echter hevige vjanden, die
Ferdinand wisten over te halen,om hem uit
zjne hooge betrekking te ontslaan.Aan het
H0fwerd hj voortsmetonverschilligheidbeIllora en Monte-Frio zooveel bekwaamheid Jegend, en zjn invloed verdween meer en
aan den dag en voerde de onderhandelingen m eer.Uit ontevredenheid over zulk eene hanmet den M oorschen koning Boabdil wegens delwjze verbond hj zich metden Connetable

de overgave van Granada met z00 uitstekend
beleid, dat hem ?behalve groote goederen op

van Castilië tegen den Koning, die echter
hctuitbarsten va'
n den opstand doorkrachtige
hetveroverd gebled,een Jaargeld voor levens- maatregelen w ist te verhoeden. Gonndro belang werd toegekend.Daarna benpemde I'
er- gafzich toen naarzjne goederen in Granada.
#JpJz?# de AcfFl/llkehem t0taanvoerder van De twist m et den K oning,die groote toege-

een klein legervan n0q geen 6000 man,be- vendheid Jegens den grjzen hdd gebruikte,
stemd Om bjstand te bleden aan Ikrdinand, scheen meteeneverzoening tezulleneindigen,
koning van Napels,tegen de Franschen.Gon- daar Gonsalvo op voorstel van den Paus en
Jclrp veroverdebinnen hetjaarmetbeperkte van de Ligue door FerdLzand benoemd werd
hulpmiddelcn het grootste gedeelte desrjks t0t bevelhebber van het leger in ltalië,be-

en verwierfhierdoorbovenvermeldenbjnaam. stemd om tegen de Franschen te strjden.Hj
Voorts verloeg hj de Franschen uitgeheel overleed echter,nog vöôr dathj derwaarts
Italië,en nadat hj hun 0ok Ostia ontrukt vertrok,te Granada den 2denDecember1515.
en aan den Paus teruggegeven had,zag hj
G onzaga is denaam van een vorsteljk
zich doo1*Frederik, den opvolgervan I'
erdi- Italiaansch geslacht,hetwelk opkeizer Lotltaz.
va1s stamvader terugwjst.Ludovoo Gonw(
!pt
/,begiftigd met aanzienljkegoederen in rif
de Abruzzen en met den iitelvan hertog, zcgl maakte den 14den Augustus 1328 een
waarna hj in 1498naarSpanleterugkeerde. einde aan den langdurigen str/d methetgeToen '
voorts het Spaansche en Fransche H0f slachtBonacoss;(Benacgrsi)om deheerjchappj
in een verdrag,den llden N ovember 1500 te teM antua,door PasserInodeBonacosn teverGranada gesloten,bepaald hadden,datzj het moorden en zjne aanhangers te verbannen.
koningrllltNapelsonderling zouden verdeelen, Hj werd a1s Ludovieo,capltano van Mantua,
begaf zicll Gonsaïro nogm aals derwaarts m et door keizer Lodewuk deWdtkr in zjngezag
4300man ondervoorwendsel,dathjdeVene- bevestigd en t0t Keizerljk vicarisbenoemd,
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zoodat zjn geslacht in het bezit bleefdier cessie-oorlog aan de zgde van Frankrjk;
stad, sedert 1432 met den titel van mark- derhalve deed keizer Joseplt I hem in den
graaf en sedert 1530 met dien van hertog, rjksban,waarna,SavoyetMontferraten O0stot'in 1707.- D00r de zonen van Ll
ldovoo tenrjk hethertogdom Mantua i
n bezitnamen
III(Federico,GiovanniFrancescoenRidoltb) en hierin doormlddelvan eenverdragtusschen
verdeelde zich het huis Gonzaga in 3 ljnen. Oostenrjk (
m Frankrjk in 1707 bevestigd
Van deeersteztln demarkgraven vanMantua werden.De erfgoederen,aan dezjljn toekoafkomstig,die in 1530 t0t hertogen benoemd mende,nameljk dehertogdommen Guastalla,
werden en in 1726 uitstierven en van de
twee andere de hertogen van Sabioneta en
Castiglione, wier goederen in 1692 doorden
K eizergenaastw erden.Deljn van Gf
5 fasfalla,

Solferino, Sabionetta en hetprinsdom Castiglione, nam keizerin Maro T/z:r:t
vïc in bezit

stierf. De naaste erfgenaam was Kamel J,
hertog ran Nerdr.ç, doch Ferdinand 11 van
Gmastalla m aakte aanspraak op de geheele
nalatenschap, en hertog K arel f-clfW ran

Jaarljks ging hj naar verschillende gewesten
van Frankrjk!Ierland enz.,om Onderwerpen
voor zjne schllderjen te zoeken.Hiertoe behooren:plletdorpsfeest(1847)'',- mlletkamp

tegen eenJaargeld van 10000 gulden aan prins

Lltàgi tfCGonzaga.De ljn Castiylionebestut
doorFerranteGplzt
yc,got
lverneurvanMilaa'
n thans n0g in het noorden van Italië.
voor Karel T'
r,gestlcht,stierfuitin 1746.G oochelkunst(De)noemtmendekunst,
Totde merkwaardigste leden van datgeslacht om m etongemeene vingervlugheid allerleiverbehooren:Gyido, een zoon van ImdoricoA schjnselen te voorschgn te roepen, die de
die in 1360 capitano van M antua w erd, - verbazing wekken der toeschouwers.D e g00alsmede zjn jongste broeder PetrinoOfFel- chelaar,die enkel Op de vaardigheid zjner
drlot de stamvader der graven van Norel- vingersvertrouwt,noemtzich 0ok welqreslara, die in 1728 uitstierven. - Na Glddo Jï
#l
kïflfelr (vlugvinger).Sommigen gebrt
uken
regeerde Lltdovoo 11 (1369- 1382),- Fran- tevens allerlei toestellen, en vooralwerken
Giovanni Frclcd,cp velen met het kaartspel.De goochelaar Bosco
C6JCO (1382- 1407),
(1407- 1444), die zich Jegens keizer k
%g%
#@
s- w erd zelfs een toovenaar genoemd,en in 0ns
-11# zeer verdiensteljk maakteen deswege Vaderland heeft defamilie Bamber.q zich door
t0t markgraafvan Mantua verheven werd,- hare bedrevenheid in de goochelkunst verLudoeoo I1I (1444-1478)?die a1s generaal maard gemaakt.N0g altjd vindt de behender Florentjnen vool
*spoedlg streed tegen de dige goochelaar een belangstellend publiek,
Ongeloovigen en Om die reden rDe Turk'' vooral wanneer hj verrassende en sierljke
werd bjgenaamd,- FederooI (1478-1484), toeren w eetten beste te geven.
Franceseo11(1484-1519),opperbevelheb- G oodall (Frederick),een Engelsch schilber van het vereenigde Italiaansche leger in der, geboren te Londen den 17den September
den slag bj Fornovo tegen Karel TYTT van 1822,begon zich op l3-jarigen leeftjd in de
Frankrjkt- Ikderico 11 (1484- 1540),die kunst te Oefenen Onder de leiding van zjn
in 1530 t0t hertog van Mantua benoemd en vader,een bekwaam yraveur.Reedsi
n 1836
in 1536 met het markgraafschap Montferrat ontving hj eene medalllevan dersociety Of
Ar
t
s
'
'
e
n
we
l
dr
a
s
c
ho
n
k
d
a
t
ge
no
o
t
s
c
h
a
phem
beleend werd,- FrancescoIII(1540- 1550),
diensbroeder Gnglielmo (1550- 1587),- een prjs voor zjn eerste stuk in olieverw :
Vineenzlo I (1587- 1611), die Mantua ver- pHetljk van een mjnwerker,bj fakkellicht
sterkte en zich onderscheidde in den H 0n- gevonden''.In 1838ging hj naarNormandië
gaarschen Oorl0g tegen de Turken)
en en keerde terug met een aantalteekeningen,
zjne 3 zonen Franeeseo TT? (1611- 1612), w aarna men in 1839 Op de tentoonstelling der
Fernando IV (1612- 1626) en Vineenzio 11 KoninkljkeAcadémie een stuk van hem aan*jn uit- trof: rFransche soldaten in eene herberg''.
(1626-.
1627),met wien de andere li

Savoye Op M ontferrat.Gedurende den hieruit derZigeuners''- rDe droom dersoldaten''-

voortvloejenden Successie-oorlog ondersteunden Venetië, Frankrjk en de Paus den hert0g van F'
ereg'
.
s, doch Spanje en Oostenrjk
den hertog ran Saroye.Bj den vrede,die in

nHunt the slipper (Slof.
je-onderl'', - pllet
boom (1851)'')- en pDe schommel''
.Reizen
naarItalië(1857)ennaarEgypte(1859)leverpostkantoor'', - rllet planten van den mei-

1631 gesloten werd,zag de hertog ranFkrer.ç den hem overvloed van stofvoorschilderstukzich beleend met Mantua en Montferrat.Op ken, van welke wj vermelden:pTerugkeer

Karel I volgde zjn kleinzoon Karel III, der pelgrims uit Mekka (1862)''- en pllet
daarKarel11reedsbj hetlevenzjnsvaders Palmfeest(1863)''.
overleden was.Dezusters van Karel11waren
Goodenia k
%mitlt is de naam van een
Maria Gozlztwl (f 1667), eerstgehuwd met plantengeslacht uit de familie der GoodeniaW ladislausIV en vervolgensmetzjnbroeder ceën. Het onderscheidt zich door een van

Casimir, Koning van Polen, - en boven s-syleti
gen kelk,dooreeneOnregelmaAnna Gonzaga, de gemalin van den Pfalz- tig z-lipplge, zelden éénlippige bloemkroon
C
aafEduamdaandeWï
,
/1;dezespeeldegeruimen met eene gespletelle buis,eene z-deelige b0tpd eene gewigtige r0laan hetFransche H0f, ven-en eene grootere3-deeligeOnderlip,lange
overleed teParjsin 1684,enlietbelangrjke meeldraden,eenbekervormigenstempeleneene
XMémoires''achter.KarelIII overleedin1665. z-hokkige, z-kleppige zaaddoos. Het Omvat
Zjn zoon en opvolgerKarel.
fF (f1708)deed Nieuw-Hollandsche kruiden metafwisselende
Mantua door Fransch krjgsvolk bezetten bladeren en fraai-gekleurde bloemen. Vele
en sehaarde zich in den Spaanschen Suc- soorten vindtm en in de tuinen alssierplanten,
e/bF
lcs
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Berljn Om in de geneeskunde te studéren.
Nadat hjin 1826gepromoveerd was,vestigde
hj zich teBreslau alsprivaat-docentmethet
belangrjk geschrift: pDe acidi hydrocyanici
gele,en van buiten bruinachtige,groote bloe- viin plantas (1827)'',waarna hj erleeraar
m en, en G.ovata Sm.m et gele,sierljke Ferd aan hetgenees-en heelkundig instituut.
bloem en.D eze planten vereischen desw inters Voortswerd hj in 1831t0tbuitengewoon en

bjvoorbeeld G.u
qeaâlisA.& .,dieOmstreeks
1/2 Ned. el hoog wordt en eene aar met
fraaje, gele bloemen draagt,- G.qrandiSora ,
9G.
9.metboven donker-ofgroenachtigeene warmte van 3- 80C.

in 1839 t0tgewoon hoogleeraar in de kruid-

G oodia isdenaam vaneen plantengeslacht kunde benoemd, in 1852,t0t diredeur van

uit de familie derCaesalpinieën.Hetonder- den botanischen tuin, en verkreeg in 1855
scheidt zich door een z-lippigen kelk, eene den titel van rgeheim Medednalrath''. Hj
vlindervormige bloem kroon met eene groote heeft zich verdiensteljk gemaaktjegens de

vlag,door aan den voet zyâmgegroeidemeel- qeheelebotanie,inzonderheid door zjnephydraden endoorgesteelde,zae
amgedruktepeulen. slologisch-anatomischeonderzoekingen en door
Het omvat heesters in Nieuw-Hollanden Van- zjne nasporingen omtrent de fossiele iora.
Diemensland, van welke eenige tot de sier- Behalve een aantal artikels in tjdsehriften

planten behooren.Van deze noemen wj G. schreefhj:UeberdieW :rmeentwickelungin
latifolia ,
$'
cD.
sI.,eenfraajenheesterterhoogte den Pianzen (1830)'',- rueberW ërmyentvan 11/c tot 21
/c Ned.elmet afwisselende, wickelunqindenlebendenPianzen(1832)Mjgesteelde,3-tallige bladeren en fraaje,gele, DUeber d1e chemische Gegengifte (1843,2de
t0t trossen vereeniyde bloemen.Des zomers drukl'',- rDeconiferarum structuraanatomica
,- nUeberdasUeberwallen derTankunnen zj bj 0nsln devrjeluchtgeylaatst (1848)'i
worden, maar des winters hebben zj eene nenstöcke(1842):',- enmDiefossilenconiferen
verglichen met denen derJetztwelt (1850)''
.
warmtenoqdig van 3-50C.
Goodw ln-sands (De)zjn 2 gevaarljke Voorts leverde hi
i.eene reeks Van werken
zandbanken aan de zuidoostkant van Enge- over het voorkom en >an fossiele planten,en
land (graafschap Kent) tusschen Noord- en hierop volgden:pueberdiefossilen FarnkrsuZuidforeland,tegenover de dtlinen van D eal. ter(1836)''t- nueberdieBeschaFenheitder
hiedenen SteinZj
zjn 11/cgeogr.mjlbreed,ruim 2 geogr. fossilenSteinkohlenflorain verse,
.
mjl lang,en van den vasten walgescheiden kohlenablagerungen einestlnddesselbenReviers
door het kanaal van Downs (11
/ct0t2 mjl (met Beinert,Leiden 1849)'', - rBeitr:ge

le
breed).Zj bestaan uitloopzandjdatbjebbe zur Terti:rflora Schlesiens (1852)'',- pD'
droogvalt en hard is,maarbjvloedz0ol0s Tel-tiëriorav0nSchosznitzinSchlesien(1855)''.
w ordt, dat de schepen,die erstranden?bj
eTerti:r:tlraaufderInselJava('
sHage
mDi
stormachtig weder, langzamerhand bedolven (1855)77,- Ueber diefossileFlora dersiluworden. Het plan, om er een vuurtoren te rischen,der devonischen und untern Kohlendoen verrjzen, mislukte, doch thans vindt f
brmation (1860)'')en rbiefossileFlora der
naMh er eenige vtlurschepen.Men heeft ()r één permischen Formation (1864)'', terwjl hj
aan het noordeinde (North-sand-head) met 3 eene volledige ljjst leverde der tot 1850 ontvaren, - een in de qGull-stream '' m et Q dekte fossiele planten in den rlndex palaeon-

vuren en een aan het zuldeinde (South-sand- tologicus (1848- 1850)'' van Bronn.Onderhead)metéénvuur.O0k iserophetdroogste scheidene werken van dezen schrjverwerden

punteen mast geplaatst,van wantvoorzlen; bekroond,onderanderen door deH ollandsche
op dien mastvindenschipbretlkelingen kleede- Maatschappj van W etensehappen. Den botaren en voedsel.
nischen tuin te Breslau heeft.hj op eene

G oodyear (Charles),de uitvindervan het uitmuntendewjze ingerigt,en hj deed daarvulcaniséren van kaoetsjoek (zie gomelastiek van eenebesehrjving in hetlichtverschjnen.
onder Gom)) geboren te New-llaven in de Ook heeft hj van het door hem gesticht
Vereenigde Staten van Noord-Amerikaenover- botanisch muséum een afzonderljk verslag
leden in 1860,verkeerde in hoogstbehoeftige egeven.Zelfbezathj eeneverzameling van
omstandigheden. Toen de jury der groote tossielen alsmen nergenster wereld aantreft,
TentoonstellingteParjsin 1855hem degroote welkedezerdagendoorden Staatisaangekocht.
eeremedaille toekende voor zjne uitvinding, Goram -eilanden noemtmen eene groep

en de Keizer hem deswege methet oëciers- van 3 eilanden in den Molukschen Archipel,
kruis Van het Legioen van Eer versierde, tot de residentie Banda behoorende.Hetvoor-.
inw
bevond hj zich: wegens schulden gegjzeld, naam steav
aa
nz
nie
dn
el
z
je
ke
is
nGo
havam
ndel,dwel
rjvks
en.
Heoner
tbes-

in de gevangenls te Londen.Na zjn dood een vrj
w erd het octrooi der tlitvinding ten behoeve langrjksteuitvoer-artikelszjnersago,kokoszjnernagelaten betrekkingen voorzevenjaar noten, geweven kleedjes, parangi, aardnoverlengd, en de geldeljke waarde van dit ten,muskaatnoten,tripang,karet,gedroogde
isch en agar-aqar. Het noordeljk uiteinde
voorrygt schattemen op 21/cmillioen gulden. v
G bppert (Heinrich Robert),een verdien- van dit eiland llgt op 4056'Z.B.Het is verdee
ld in 4 districten,die te zamen Ongevegr
steljk plantenkennerenpalaeontoloog,geboren
te Bprottau den 25sten Julj 1800, bezocht 4500 inwoners tellen en eene uitgebreldhel;
eersthetgymnasium te Glogau en daarna het bezitten van rtlim 2 En geogr.mjl.
Leopoldinum te Breslau,en legdezich voo1'al
Gorczkowsky (Kar1, ridder von),een
t0eog deyharmacie.Voortsbegafhjzichnaar Oostenrjksch generaal, geboren in 1778 te
deunlverslteitte Breslau en in 1824naardiete

Babyce in Oost-Galicië)trad in 1792 alskadet
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in oostenrjksche dienst,nam deel aan den graven zj holen in den grond, en kunnen

veldtogt van 1799,alsmede aan dien van 1805 zich methunnegrooteklaauwen z00 krachtig
in Italië, en werd in 1807 bevorderd t0t 3an de voorwerpen vastklemmen, dat het

majoor.Nadat hj voorts metonderscheiding moejeljk valt,hen tedoen loslaten.De pagediend had,werd hj in 1820generaalenin ring geschiedt in den winter,en zj werpen
1831 luitenant-veldmaarschalk,voortsin 1846 3 t0t 9 jongen,die in onderaardschehglen
generaal der kavallerie en kommandant van worden gezoogd. Bj de geboorte zjn de
Mantua,waarhj metbeleid zjn gezaghand- schilden n0g week2 en eerst na,verloop van
haafdeondereenevjandig gezindebevolking, maanden worden ztlhard.
terwjldePiémontézen devesting zochten te Gordianus isdenaam van 3 Romeinsche
omsingelen. De zegepraal der Oostenrjkers keizers. De eerste van deze was M arensAnverloste hem uit zjn moejeljken toestand. ïozll.s Gordianws .!', afkom stig uit een aanIuater was hj achtervolgens militairgouver- zienljk geslacht.Hj Onderscheiddezich door
neurte Boloqna,Venetie en Olmutz,gingin letterkundige kennis en bekleedde,nadathj
1850 weder ln die betrekking naar Venetië, a1s aedilis het volk op luisterrjke gladiatorengevechten vergast en daarna het praetoren Overleed den 22sten M aart 1858.
Gordeldier (Dasypus),ook sckildrarken, schap waargenomen had, tot 2-maa1 t0e de
tatou en armadil geheeten, is de naam van waardigheid van consul, eenmaal onder Caperfx'
:.
een dierengeslacht, hetwelk t0t de orde der raealla en andermaalonderAleœander Ser
Tandelooze Zoogdieren (Mammalia edentata) Deze laatste benoemde hem t0tproconsulder

behoort.Bj deze ontbreken aldetanden of provincie Afrika.Do0r zjn bestuurverwierf
althans die van hetvoorste gedeelte der ka- hj erdetoegenegenheid deringezetenen,en
ken. Intusschen bezitten de gordeldieren in

toen de wreede procurator van keizer Maœi-

niet zeer sterke kaken aan Tveêrszjden 7, wzïzz'
d
f.
g door zaâmyezworenen vermoord was,
8 of 9 rolronde kiezen,welke aan de achter- benoemden deze ln 238 na Chr.den reeds

zjdevan glazuurberoofd zjn.Zj onderschei- 8ojarigen Gordianus met zjn zoon Mare'
us
den zich door harde en schubbige schilden,
die k0p,schotlders,rug en lendenen bedekken. D e bekleeding van het hoofd bestaat
uit eenige weinige regelmatige, knobbelige
schubben, - die van de schouders en het
achterdeel ui
t regelmatig verdeelde ylaten,
en die van den rug en de zjden ult over

H.zlftlzlifx.
: Gordian'lu 11 t0t keizers.De R0meinsche Senaaterkende beiden en verklaarde

platen,waartusschen eenlge haren uitsteken.
Tusschen die hardere gedeelten van het ligchaamsbekleedsel bevindt zich eene weekere,
eenigzins wratachtige huid. De gordeldieren
trekken het hoofd achter het schouderschild

ven om hetleven,nadathj nietveellanger
dan eene maand keizer was geweest.Zjn

M aœiminns,die in Pannonië toefde,een vjand van den Staat.D0f
)r Cqellian'
tseehter,
den stadhouder van Mauritanlë,werd GordiJzk'
lf.
î11 vôörCarthagooverwonnen.Hjsneuvelde in den strjd Op 4G-.
jarigen ouderdom,

elkander beweegbare rinqen van vierzjdige en Gordian'us I bragt op dat berigt zich zelkleinzoon M are'
lu a4zîfozlï'lf.g Gordian'
tts f./'
!,
.

vermoedeljk de zoon zjner dotthter, wer4
nu te Rome,Op vel-langen desvolks)aan de

ts,nameljk
terug, zoodra ztj eenig Onraad bespeuren. beide tegenkeizers van M aœlminl
us
en Balbin'
tts, als caesar
Hunne Ooren zjn groot,hunneOogen klein, P'ltpiln'
hunne ledematen kort, dik, sterk en van toegevoegd en n0g in hetzelfde jaar,nadat
graafklaauwen voorzien,nameljk 4 of5 aan de laatstgenoemde 3 door hunne eigene s0ldaten W aren vermoord, door de praetoriaande voorste en steeds 5 aan de achterste.
sche benden t0t Antjust
ltsuitgeroepen.Onder
'
geleidû van zjn ultmuntenden schoonvader
M isithens, praefect der praetorianen, trok
hj in 242 in Azië te velde tegen de Perzen,
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Gerdeldier.

die onder Sapor M esopotam ili veroverd en
een inval in Syrië gedaan hadcten.Hetdoor
dezebedreigde Antioehia w erd doorGoedian'lu
Ontzet5 de Perzen m oesten uitSyrië en over
de Euphraatterugtrekken,en Gordian'
as was
gereed, Om in hun land te vallen!toen M isi-

/#:x,
: overleed.Zjn opvolger Plttlipp'
tbs wist
de ontevredenheid van het leger tegen den

Degrootstesoort,Dasypus.
/pc,
sCur.wordt jeugdigen Keizergaande temaken)werd de1% Ned.el lang en heeft ook de meeste zen als ambtgenoot toegevoegd en deed hem
tanden?- D.e
spzcizzcff:L.bezitin de hoven- in hetbegin van 244 ombrengen,waarna hj
kaak 2 en in de onderkaak 4 snjtanden,- zich m eester m aakte van den troûn.
D. Alopevlcizkcfkf,g L. is de meest-gewone soort
Gordinçs noemtmen alletouwen,waaren levert het smakeljkstevleesch,- en D. mede de zellen,aan de ra's en gaffels in één
frïclcdfx,: L. heefl een korten staarten kan
zich zam enrollen. De gordeldieren leven van

gerold, worden geborgen, m et uitzondering
van de geitouwen.Naar de plaats,diezj bj

dierljk voedsel,vooralvan mieren entermie- het zeil innemen,zjn zj hootdzakeljk verten,alsm ede van vogels en kruipende dieren. deeld in buik-jordinys,aan de ouderl
jken van
Zj komen hierin overeen met de mieren- vierkante zellen bevestigd en door blokken
eters.Metongem eene vaardigheid en snelheid

aan de ra loopende?waar z: dienen oMa het
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zeildigt aan de ra te doen aansluiten,- en die tegen de opstandelingen uitgezonden was,
in nokgord>xgs,(lie aan beide zjden van het eene nederlaag t0e, maar werd later overrootzeil en marszeil in het midden van de wonnen en in ballingschap gezonden.Na zjn

ljken zjn vastgehecht.Voorts spreekt men
n0g van noodgordingn,die bj storm aan den
voprkant van de fok gespannen worden ter
versterking van het zeilbj het lenzen,

terugkeer in 1596 werd hj een aanhanger
der Hervoxming,en overleed in 1635.- Ten
tjdevan KarelI verloren 3 Gordonshetleven

a1s aanhangers der Stuarh :sirGeorge Ge #tw
en van dempyordings,die zichaan hetbezaans- werd in 1644 te Edinburgh onthoofd,- een
zeil bevinden en doorgaans over één blok dergeljk l0tvielGeorge,tweedenmarkiesran
loopen. - Gordingen komen 00k voor in de A'
- fldy, te beurt (30 Maart 1649),en zjn
bouwkundebj hetkapwerk,alsmede in den zoon George, viscount Gordon, sneuvelde in

1645 te Alford aan hethoofd derKoninkljke
vesdngbquw b!jpallissadêrinren enz.
dt
lrende de omwenteling van
Gordlum ,laterJMliôpolu qeheeten,eene ruiterj.- GeGe
orge Gordon,in 1684 t0t hertog
stad in Galatië, ontleende dlen naam aan
haren stichter Gordills, een landbollwer uit
Phrygië,die ten gevolge eeneruitspraak van
het orakel te Delphi t0t den Phrygischen

1688 had
benoemd,hetkasteelte Edinburgh ten gunste
van Jaeoblu 11 met R.Katholieken bezet,en
gafheteerst over,toen de nood hem daartpe

t
roon werd geroepen.Degodsgraak nameljk drong.- O0k bj deJacobietische beweginbestemde daartoe den man, dle de raadvra- gen van 1715 en 1745 bleven de Gordons ge-

gende gezanten op een wagen Z0tlontmoeten, trouw aan de Rtnarts, maar onderwierpen
lag bj Culloden aan hetnieuwe
om den tempelvan Ze'
l
ts(Jllpiter)te bezoe- zick na den s
- he
Pat
rid
ok
Gor
don
,7gebor
ken.Die man was Gordiws.Uitdankbaarheid vorstenhuis.in
t mi
den
de
r1
de eeuen
w in
635, trad
wjdde hj aan Zel4.n 0en tempel en deed de d1i
enst van Alerls, czaar van Rusland en orstad Gordiuza verrjzen.Hierplaatstehj 00k
den wagen,waarop hj tjdensdatmerkwaar- ganiseerde er hetleger op Européschen voet.
dig oogenblik gezeten was,en verbond daar- Alsvriend van Peter Ibevorderdehj deomaan een z00 kunstig gelegden knoop,dathj wenteling van 1689, bestuurde in 1696 den
de wereldheerschappj toezegde aan hem, 00r10g tegen de Turken en overleed den 9den
welke dien losmaken kon. Het is bekend, December 1699.Hetdagboek,door hem nadat Aleœander de Groote hem doorsneed met gelaten (1849-1850, 2dln),iszeerbelang-

zjn zwaard.

rjk voor de geschiedenis van Rusland. -

schap Berwick vestigde. De hoofdljn stierf
reeds uit md Adam GprtfM ridder'lmn #hlfleyj die in 1402 illden slag van Homildon
sneuvelde. Zjne eenige dochter trad in het
huweljk met A leœander K fps, e0n achterkleinzoon van Christal tvdfol,een w apenbroeder van Wallaee en Bruceqde nakomelingen
van Seton behielden den naam hunnermoeder,

1780.Eerstwashj zeeoëcier,en vervolgens
onderscheidde hj zich in het Parlementa1s
een heftigejseeraartegen'
deR.Katholieken,

G ordon is de naam vaneen 0lld Schotsch Lord George G/rtfpp,geboren den 19den Degeslacht, dat welligt met W illem de Verore- cember 1750, de zoon van den 3den hertog
Georye,is bekend als de aanlegger
rccr uit Normandie naar Engeland overstak
en zich vervolgens in het Schotsche Z'O f- Van het 0Pr00r in de straten van Londen in

t
erwjlhj,na de aanneming dertolerantiebillln 1778,eene Protestantsche Vereeniging
stichtte.Een door hem btjhet Parlement ingeleverd verzoekschriftt0t opheëng dier bill
w erd van de hand gew ezen,en nu begon het

van hen zjn delatere hertogen ran Gor- graauw inverschillendestadswjkendehuizen
en kapellen der R. Katholieken te verwoesAberdeenzjn echtergesptotenuiteenzjtakder ten.Den 6den Junj 1780 trokken deoproermanneljkeljn,nameltjkdienvan PatrokG*- lingen naar Newgatetstaken er de openbare
don, die in 1445 in den slag bj Arbroath gebouwen in brand en stelden 300 gevangeden heldendood stierf.Naastde leden van het nen in vrjheid.Den volgenden dag werden
en

don afkomstig.De tegenw ogrdige graven ran

geslacht Donglas hadden weleer de Gordons
van Aklfldy door hunne goederen en familiebetrekkingen den meesten invloed in Schotland. Zi
J*waren jverige R.Katholieken en
aanhangers van Jacobus en nam en steedsdeel
aan de partj-oorlogen. - George Gt
lr#ol,
vierde graaf ran Aksfldty, verkreeg in 1546
de waardigheid van kanselier van Schotland
en spaarde geene moeite,om de Hervorming

de gevangenissen van Kings Bench en Fleet

geopend en aan de vlammen prjs gegeven,
onderscheidene huizen - onder anderen de
woning met de kostbare boekerj van lord
Mansjeld- d00r het vuur vernield,en de
bank en het tolkantoor aangevallen. In den
daarop volgenden nacht stond Londen op

36 plaatsen in brand.Eerst den 8sten Julj
deed de regéring na lang aarzelen denopstand

door 15000 man soldaten.Gordonwerd
te onderdrukken.Latervattehj hetvoorne- dempen
men 0p, om zich met geweld meester te in hechtenisgenomen en van hoogverraad be-

maken van koningin Maria en haar door schuldigd, maar na de verdediging van .Erdwangtedoen huwen metzjnzoon,weshalve skinevrjgesproken,omdathetgeoorloofdwas,
verzoeks
chr
ifnten
lev
ere
.Hmet
i
j eenegrootevolkgmenigte
w erd voortsin 1786 door
ill te
werd.- Zjn kleinzoon George Gordon,mar- den bisschop van Canterbury wegens smaad-

hj
d
doo
rstMk
y8sg
ngteonbeg
enro
lens
la
der
nra2
tee
nvaOc
ren
1o
5me
62n
gewo
gp
d

kies van A'
lrlfle , vereenigde zich in 1594 redenen in den ban gedaan ,en begaf zich
met vele anderen,om hetProtestantismusuit naarFrankrjk,Yraarhj in 1788Tregenseen
teroejen,enbragtunden graafranzrgyk, tegen de Koningin gerigtschotschriftt0teene
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gevangenisstrafvan 5jaarveroordeeld werd. digste mannen der Hongaarsche revolutie,geHj nam echter de wjk naar Holland, en boren den 5denFebruarj 1818 te Toporczin
omhelsde hier, z9o men meent,de Israëlie- opper-Hongarje,bezocht in 1832 als kadet
tische qodsdienst.Laterlietderegéring hem de militaire schoolte Toeln en werd na het
te Birmlngham in hechtenis nemen en in den doorloopen van den 4jarigen cursus bj een
kerker werpen,waar hj den lsten December infanterie-regement geplaatst. In den zûmer
1793 overleed. - Met George,den 5den her- van 1837 kwam hj bj deadelljkeljfkacht,
t0g ran Gordt
)l,geboren den lstenFebruarj enin 1842 werd hj lsteluitenantbjeenrege1770 en overleden a1s Britsch qeneraalden ment hussaren.TOen zjn vaderin 1848overz8sten Mei 1836, is de mannelpke 1jn der leden was,nam hj zjn ontslag,ging aan
hertogen ran Gprtfozl uitgestorven. De titel de universiteit te Praag de lessen bjwonen
van markies van A f'wlfl:y en graafran Fzzzï: in de scheikunde,en zocht in 1848 eene beging overop graafGeoryevan Aboyne(gebo- trekking a1sleeraar in die wetenschap te beren den 28stenJunj 1761),een afstammeling komentePesth.Zelfsschreefhj eeneverhanvan lord Cltarles Gtl
rtfozs,eenJongeren zoon deling pueber die festen iiichtigen fetten

van den in 1649 teregtgestelden markies en Sâuren desKokosnuszöls'',diein de verslagen
vöér de Revolutie van 1789 aan hetFransche Van de zittingen der Académie te W eenen
H0f bekend onder den naam van lord Strat- gedrukt Yverd. Voortsvestigdehj zjneaanAtzrdzl.Hj Overleed teLonden den l7denJunj dacht op de Hongaarsche aangelegenheden,
1853, en werd opgevolgd door zjn zoon en toen hj bemerkte,datdestrjd onvermjCltarles Gordon(
f 18 September1863),wiens deljk werd)tradhj alskapitein bj deH0noudste zoon Cltarles,geboren den 5den Maart veds in dienst.W eldra was hj majoor,en
1847,den titelerfdevan markiesvanH'untley. bj denaderi
ng van den banusJellachisj werd
Sir Robert Gpg#pzz, een uitstekend diplo- hj naar het eiland Csepelgezonden,waar
m aat en de broeder van den graat'van A ber- hjden zdenoctober1848gkn
u fLàyeniusZfclt
/,
?
deen, geboren in 1791, studeerde te Oxford met depêches van den Banus gevangen genoen werd in 1810 attaché bj hetgezantschap men,zonder vorm van preeès deed ter dood

in Perzië.Laterwashj gezantschapsseereta- brengen. De gyestkracht en beltwaamheid,
ris te 'sHage en te W eenen,in 1822 gezant waardoor hj zlçh onderseheidde,waren 00rin Brazilië,en in 1828 gevolmagtigdete C0n- zaak, dat de leiders der beweging hem
stantinopel, waar hj de vrielldschappeljke t0t kolenel bevorderden en naar het leger
betrekkingen van Engeland met de Porte, van M oga afvaardigûen,hetwëlk zich reeds
door den slag van Navarino verbroken,wist lang werkeloosaan de Leitha ophield,zonder
te herstellen. Het W higministérie riep hem degrenzenteoversehrjden.Görgeiverklaarde

terug en hj bleeflang ambteloos,totdatPeel echter?datuiteen krjgskundig oogpunthet
hem in 1841 t0t gevolmagtigde te MTeenen overschrjden dergrenzen moestwordenafgebenoemde.In 1846 werd hj dool-lord Pon- raden; doch toen zulks volgens het besluit
dpzdè,g vervangen en keerde naar zjn vader- van den Rjksdag evenwelgeschiedde en de
land terug,waar hj te Balmoral bj Aber- slag bj Sehweehatverlorenwerd,zag Görgei

deen den 8sten October 1847 onverwacht zich in plaats van Moya met hctopperbevel
overleed.
belast en t0t generaal benoemd.Daar hj
Gore (Catherine), eeneEngelscheschrjfl w einig vertrouwen stelde op den ongeoefenster, geboren in 1799 in hetgraafsehap N0t- den landstorm,begon hj aanstondshetleger
tingham jwas de dochtervan den wjnkooper op een beteren voet te brengen ,m aar bleef
M oody en trad in 1823 in het huweljk met vervolgens - in strjd met de verwaehting
kapitein Artltur Gere,die in Novem ber 1845 en den w ensch van hetH ongaarsch Bewindte Brussel overleed. Met verbeeldingskracht, werkeloos,ja toen W indischgrötz den 16den

vinding en geestigheid toegerust,schreefzj December 1848 opruktet trok hj, slechts
een groot aantal rom ans, die zeer in den zjne eigene inzigten volgend, over Raab
smaak vielen van het publiek. Sedert haar naar Pesth en ontruimde zelfs de hoofdstad
eerste verhaal(r
fheresa Marchmont,1823)tot van Hongarje. Gedurende dien togthad te
aan hetlaatste (Thetwoaristoeracies,1859) W aitzen den zden Januarj 1849zjneuitvaarleverdezj nietminderdan :0 werlten i1&200 diging plaats van de rYerklaring vanhetleger
deelen, en zj schetste daarin metongemeene van de Boven-Donau'',waarin hj de belofte
getrouw heid hetleven der hoogere klassen in aiegde, dat hj de Hongaarsche en de door
erdinand Trbekrachtigde grondwet verdediEngeland.Tothare beste rOmansrekentm en: I'
rW omen as they are (1830)'', - rMothers gen zou. Na de splitsing van het leger vol-

and daughters (1831)'' - pMrs Armytage
(1835)'')- pcecil(1845)'')- p'
rhedayswe
live in (1853)'' - en rMammon (1855)'7.Ook sehreefzj eenige tooneelstukken,en be-

voerdehj metgrootbeleid detaak,om door
zjn terugtogt naar de bergsteden den vjand

op de liederen van lltrns zjn volksdeunen
geworden.In harelaatste levensjaren waszj
blind, en zj Overleed te Linwood in Hampshire den 29stenJanuarj 1861.
Görgei (Arthur), één van de merkwaar-

gebragt, maar hj wist zich steeds op het
open veldte houden en opendeeindeljkdoor

afte leiden van den kortstenw egnaarDebreczin, den voormaligen zetelderregéring.Ge-

zat uitstekentle gaven voor de toonkunst. durende dien tert
lgtogt werd hjdoorde OverSommige door haar vervaardigde melodieën magtmeermalen aangevallen en in hetnaauw

het bestormen van den berg Brangisko een

weg,waarlangs hj zich methetanderegedeelte van het leger vereenigde. Het w an-
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trouwen van hetlandsbestuurJegens Görqei, hj naarKomorn moestterugtrekken encindevooral na bovenverm elde proclamatie, w as ljk den 13den Julj den aftogtaannam naar
oorzaak, dat hj zjn kommando aan den de Theisz.De Russen trokken hem achterna,
Pool Dembinské (Februarj 1849) moestover- zonder hem echter te bereiken, totdat hj
dragen. Hierdoor diep gekrenkt, Openbaarde eindeljk,d001
'denederlaagvanNagy-Sandor
Görgei zjn wrevel al dadeljk bj Kapolna bj Debreczin (2 Augustus)aanmerkeljk ver(26-28 Februarj),waar hj metzjn korps zwakt, den 8sten Augustus te Arad kwam,
te laat verseheen,zoodat de slag,door Dem- werwaartsde regéringreedsdewjk genomen
Nsdkigewaagd,qnbeslist bleef.Deze omstan- had.Dembinskihad desgeljks bevel Ontvandigheid, alsmede de verl
teerde maatregelen
Van Dembinski bp
''den tenlgtogt,gafaanleiding t0thet opdragen van hetopperbevelaan
Vetter, die het evenwel in het begin van
April afstond aan Görgei als den oudsten

gen, om op Arad terug te trekken, maar

wenddezichnaardevjandeljkevestingTemesvar en verloor aldaar den 9den Augustus een
slag, waarvan daags daarna het berigt te
Arad aankwam. Reeds vooraf had Gongei,

wjzende op de onmogeljkheid om den strjd
voort te zetten, aan Kosswtlb verklaard,dat
hj,zoodrahetbleek,datDembinskihetonderNagpsarlo (19Aprll),hetontzetvanKomorn spit gedolven had,aanstonds de wapens z0u
(24 April),en deslag bj AcsofW aitzen (28 neêrleggen.Tevenshad,vooralOp aandringen
'ing het beApril),waardoorhj Welden noodzaakte,Om van Görgeitde Hongaarsche reger
naarPreszburg terugtetrekken.ZôôgafGörgei sluitgenomen,om deHongaarsche kroon aan
schitterendebewjzen van zjnveldheerstalent. den Keizer van Rusland op te dragen, en
In plaats echter van nu voortte rukken naar het was vastgestetd, dat Görgei,die reeds
de grenzen van oostenrjk,wenddehj zich sedert den zlsten Jtllj Onderhandelingenmet
naar Ofen, hetwelk de oostenrjkers onder de Russen had aangeknoopt, datvoornemen
Hentzi in bezithielden,en na een beleg van zou ten uitvoer brengen.Onderzoodanige 0m3 weken nam hj delz zlsten Meideze stad standigheden stelde Görgei aan Kossnth,,die

g
eneraalin rang.Dehierop volyendeveldtogt
WaS eene reeks Van Oversvinnlngen, Z00a1S
bj Gödöllo (7 Agrill, Waitzen (9 April),

stormenderhand in.De waardigheid van veld- geen bezwaar had tegen het neêrleggen der
maarschalk, hem door Kossltth aangeboden, wapens, maar Ongaarne hiertoe w ilde m edewees hj van de hand, maar belastte zich werken, den eisch, om afstand te doen van
met de portefeuille van O0rl0g in hetminis- zjn gezag en ditaan hem op te dragen.Den
térie Szemere.Hierdoorscheen htjzjneinge- llden Augustus verkreeg Görgeide didatuur

nomenheid tebewjzen metde onafhankeljk- en 2 dagenlatergafhj bj hetvlek Vilagos

heidsverklaring van den 14den April,hoewel met 20000 man infanteriet2000 man kavalhj deze afkeurde en slechts op eene goede lerie en 130 stukken geschut zich op genade
gelegenheid wachtte, Om ze te vernietigen. 0n ongenade over aan den Russischen geneTerwjlnu GörgeL,z00hetschjntdooronover- raal Rûdiyer. Hij Ontving yenade en werd
komeljkezwarlgheden gedrongen,nadeinne- naar Klagenfurtgezonden.U1tzjn belangrjk
ming van Ofen 3 w eken in werkeloosheid werk : rM ein Leben und W irken in Ungarr
liet voorbjgaan,waren deRussen,ingevolge in den Jahren 1848und 1849 (1852,2 dln)
het gesloten verdrag van interventie,van ver- bljkt,dathetneêrleggen derwapensbj Vilschillende kanten in Hongarjegedrongen.Gör- lagos geen verraad was,m aar metmedeweten
i achtte nu allen weerstand tegen de ver- van Kossldlt en van de regéring geschiedde.
.ç:
eenigdeOostenrjkscheenRussischekrjgsmagt Onverstandig is het voorzeker,tegen de over-

vruchteloos,en vorderde van Kossldlt,dathj, magt te strjden,maar aan de andere zjde
om zich op Oostenrjk'te wreken,de Russen moetmen bj den Hongaar,die zich meteen

ongehinderd in het land z0u laten.voortruk- leger Van ruim Q0000 man overgaf, zonder
ken en de Hongaarsche legerafdeelingen bj hiertoe door den uitersten nood gedrongen te
K om orn vereenigen. Toen eehter K ossgdln, W ezen zeer weinig geestdrift onderstellen
hopende op eene tusschenkomst der W ester- V00r de toenmalige volkszaak - de Onafhansche Mogendheden, begeerde, dat het H0n- keljkheid vanHongarje.Trouwenshjstreefde
gaarsche leger achter de Theisz zou zamen- naar de zelfstandigheid van zjn vaderland,
trekken,en dus 00k Görgeibevelontving om maar onder het regérend Vorstenhuis.
met de hoofd-armee Komorn te verlaten,beGorgias, een Grieksch sophilt en redesloot deze, om aan dien last geen gehoor te naar,tevenseen tjdgynootvan SJcrlfd.
:,was
geven, maar naar eigen inzigt tegen de O0s- afkomstig uit Leontlni op Sicilië,behoorde
t
ot
de
l
eer
l
i
nge
n
van
Empe
dode
s
en
ves
tigde
tenrjkers op te rukken.De rege
'ring droeg,
wegens deze ongehoorzaamheid, het opper- zich te Athene.Zjn naam isvereet
lwigdaIs
bevel welis waar op aan M esztvros en Dem- titel van een der gesprekken van Plato.Hj
Jil#/ri, maar het leger kwam daartegen in Overleed OmstreekshetJaar398 vôôrChr.
,gn
verzet.De regéring gaften halve t0e en ver- men meent,dathj 107jaaroud yeworden 1s.
leende aan GönqelhetopperbevelOnder voor- Men kent van hem 2 redevoerlngen, eene
waarde, dat hj aanstonds Komorn verlaten lofrede op H llena en eene verdediging van
en zich naar de Theisz begeven zou. D00r P alameden, doch beider echtheid w ordt in
het voortrukken der Russen van de hoofdstad twjfelgetrokken.
en den regéringszetel Szegedin afgesneden,
G orgo is btl Homerus een spookachtig,

waagde Görgeiden llden Julj 1849den slag schrikaanjagend monster,datde onderwereld
bj Komorn,maarleed de nederlaag,zoodat bewoonde en zich onderscheiddedooreenaller-
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vreesseljkstaangezigt.TerwjlbjHomernsen de chimpansp door dien van den schedelen

de tanden.
o
ok bj I'
zaripides van éél
z Goryo gesproken vanG or
wordt, vermeldtHeslodus 3 Gonqonen,nameinchem of Gork'
l
tm , eene zeer wel-

ljk Stlteino (Stheno), E'
aryale el
z Medltsa, varelzde,neringrjke gemeente in de Nederdochters van Phoreysen Ceto en Om die reden landsche provincie Zuid-llolland,in de voor00k wel Phoeciden genaamd, die ergens in malige heerljkheid van Arkel)op den regden westeljken oceaan woonden.Volgens teroever van de Merwede en aan den mond
latereschrijvers,zooalsHerôdotus,hielden zj van de Linge gelegen,is de hooiilplaats van
haarverbli
jfin Iuibje.Zj wordenvoorgesteld een arrondissement en van een kanton.Zj
als omkransd met slssende slangen.Aeseltylus teltOngeveer 10000 inwoners,iseene vesting
besehrjft ze als gevleugelde maagden met meteen gebastionneerden hoofdwalen eenige
koperen klaauwen en ontzettend groote tan- raveljnen, en bevat een wapendepôt. Men
den, twee slangen in plaats van een gordel heeft er eene Latjnsche schoolel
1eeneh00Om het ljf dragende.Van deze drie was gere burgerschool, voorts versehillende
M ed%sa de vreesseljkste.Zj werd bj uitne- fàbrieken, alsmede eenige merkwaardige geme
ndheid Goryo yenoemd, en haar hoofd, bouw en, zooals het raadhuis, de cellulaire
slangen dragende ln plaats van haar en op gevangenis enz. In ouden tjd voerden de
hetschild en denhelm van Athene(Minerva) heeren '
van Arkel(ziealdaar)erheerschappj.
afgebeeld, was zo0 ontzettend, dat de aan- Tn 1572 werd deze stad tloorde W atergeuzen
schouwers van schrik versteend werden.V0l- aan de Spanjaarden ontrukt,- in 1672 begens de latere sage w asM edmsa z'
eer schoon lette generaal '
Pzyrfz, dat zj door de Franen de eenige sterfeljke onder hare zusters, schen veroverd werdt - ilz 1787werd zj
zoodat Perse'
lts haar het hoofd k0n afslaan. doorde Pruissen,in 1795 door de Fransohen
Daarbj ontstonden uit haar bloed Ckrysaor ingenosaen,en in 1814 gaf zj zich overaall
en Pjgasu. Over de beteekenis van deze de Verbondene Alogendheden.
mytheJjn degevoelensverschillend.
G orkum (van).Onder dezen naam vem
Gorllla (Troglodytes gorilla) is denaam melden wj:
.
am , een Nederlandsch
van de grootste en gevaarljkste soort der Hendrik '/ltzzz Gork'
menschvormige apen. Vermoedeljk was hj godgeleerde.Hj wasgeboren te Gorinchem
reeds bekend aan den Carthaagschen vloot- tegen het einde der 14de eeuw ,werd in 1418
voogd Hanno,maareerst'in 1847ishj door te Parijs doetor in de theologie, en begaf
den zendeling Ravaye w eder ontdekt in de
wouden aan de Gaboen-rivier in Afrika.De
volwassen gorilla van het manneljk geslacht
wordt z00 groot als 00n m ensch,maarisveel

zich naar K eulen, Om aldaar werkzaam te
wezen aan de universiteit.Van 1420 t0t1431

was hj er eerste regent,van het Collegium
Montanum, - voortswerd hj domheer van
breeder van sehouders (bjna 1 Ned.el) en het kapittelder heilige Ursula en eilzdeljk
heeft verbazend sterke,gespierdearmen.Hj onderkanselier der hoogeschool.Hj schreef:
is met zjn gebogen nek, zjne uitpuilende DConclusiones et colzeordantiae Bibliorum ac
oogkasbeenderen,zjn platten neusen uitste- Canonum in libros Magistri sententiarum etc.
kenden bek met groote, scherpe tanden,
(1489,en herdrukt in 1502, 1506:1513 en
voorts met zjne groote,met dikke duimen 1516)'' - rcommentarius seu posltiones in
gewapende handen en met hetzwarte haar, libros Aristotelis decoelo etmundo (1501)':
dat op den nek schier de gedaante heeft van
rQtlaestiones metaphysicae de ente et
eene stoppelige maan, een der afzigteljkste essentia (1502)',,
rrradatus de casibus
schepselen, w elke m en zieh kan voorstellen. seu caeremoniisecclesiastids(1502)'',- 7TracDe vrouweljke gorilla geljkt,wegenshare tatus de celebritate festortlm (1503) , mindergrovevormen,veelmeeropeenmensc'
h. rContra HussitasetBohemos(1503)'',- rDe
De gomlla leeftin de digte wouden van zjn superstitionibus'' eerstin 1669 uitgegeven,vaderland;doorgaansvindt men eenmannetje, rDe modo conjurandi etejiciendidaemones'',
een wjf
le en 2 Jongen btjeen. Hj voedtzich met hetvoorgaande opgenomen in den pM almet vruchten, ejeren en Jonge vogels en leusMalefieorum (1669)'' en royuscollaw ordt door de inboorlingen zeer gevreesd. tivum de quadam puella quae olim ln francia
Hj klautert in de boomen en houdterzjn aequitavit (in de werken van Gerson,uitgenachtverbljf, doch verkeert meestal op den geven in 1606)7'
.
grond en loopt zelden regtop. Hj verdedigt Johannes '
t
lls Gorkum ,desgeljks te Gorinzich met handen en tanden. In den laatsten chem geboren.Hj werdopgevoed in deHertjdzjn velehuiden en geraamtenvangorilla's vormde leer, doch ging over t0t de R. Kanaar Europa gebragt, maar het is n0g niet tholieke godsdienst, en Overleed als priester

gelukt, een Jongen gorilla in het leven te in de orde der Presbyters te 'sllertogenbosch
houden,want in een staatvan gevangenschap den 29sten october 1628.Hj schreef:mExplizjn en bljven zj woedendyen sterven na c
atio mystica in Cantica Canticorum (1610)0'
verloop van w einige dagen.Ultnaauwkeurige
elycken stthildtaller CatholyrDen gheest
ontleedkundige Onderzoekingen,ingestelddoor cken teghen het dagelycx opwerpen onser
Owen, D'
tbrernoy, Hlu ley en anderentis ge- W ederpartje enz.(1610,2dedruk 1616)''1bleken, dat de gorilla veel Overeenkomst rHet gheestelyck huweljk tusschen Godt en

heeft met den mensch doorden bouw zjner de menschelycke nature (1611)''1 - rDen
ledematen en van zjn bekken, deorang- gheestelycken bloemhofenz.(1613),,- ,pljy
oetang door den bouw der hersenen, en zieken troost (1G14)'')- rGheestelyeke ver-
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claringe ofte uytlegginge op deCantica Canti- uitmuntende teekenmethode, door hem inge-

corum (1616)'', - sspieyhel der volmaekte voerd,waaromtrentvanzjnehandhetboekje

kennisse (1618)'',- nEpltomecommentario- in het lichtverscheen:sExtrait du traité de
rum GuilelmiEstii S. Theologiae dodoris et topographie du colonelvan Gorkum ,compreCornelii a Lapide e Societate Jesu theologi, nanttout ce quia rapport au igtlré dtlrelief
in omnes d.Pauli epistolas etc-(1619,her- du terrain etc'''Voorts was hj onvermoeid

druktin 1754,en verkortuitgegeven in 1623 ill het opnemen van slagvelden, vestingen
zoowelteLeidenalsteParjsl'',- pEpitome enz.,waarbj belangrjke memûriën werden
librorum R. P.JacobiAlvaride Par,Socie- gevoegd.Bj hetuitbarsten der Belgische0m-

tatis Jesu, devita spirituali,ejusqueperfec- wenteling verzocht hj te vergeefs, bj het
tione (1620)'',- en pDeinnighealleensprake leger te velde te worden geplaatst,- men
des eerw.broeders Gerlacus Peterssen,regu- achtte hem onmisbaar bj het topographisch
bureau, hetwelk nu van Gent naar Leiden
liert0tW indesim etc(1621)''.
J@n Fpkrf natt Gerk'
lfzzl,een Nederlandsch werd overqebragten al
daareene belangrjke
krjgsman,die zich vooralop hetgebied der reorganisatle onderging. Eene eerste gewigcartographiezeerverdiensteljk heeftgemaakt. tige bezigheid washierhet vervaardigen van
Hj werd geboren teArnhem den 28stenNo- eene kaart der grensscheiding tusschen Nevember 1780, bezochtde artillerie-en genie- derland en België,welke de algemeene goed-

schoolte Zutphen,en werd inJanuarj 1800
aangesteld als élève bj degenie.TweeJaar
later werd hj extraordinair-ingenieur en in
1807 geographisch ingenieur en luitenant-adJoint bj den generalen staf,waarna hj zich
in 1808 bevorderd zag t0t eersten luitenant

geographisch injenieur. Na de inljving van
Holland werdhp in 1811 kapitein bj desappeurs,en in 1j12in dien rang overgeplaatst
bj degenie.OndergeneraalKranenltW deed
hj opmetingen voordegrootekaartvan H01land en voor die van Maasland)Amstelland
en lltrecht,en nam deelaan het ontwerp t0t
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bragt.In 1814 verliethj deFranschedienst)
zag zich geplaatstbj hetNederlandscheleger
alskapitein bj den generaal-kwartiermeesterataf en werd ter beschikking gesteld van sir
Thomas Graham , kommandant van het Engelsche leger. Van Gerà'
spzontwierp toen den

aanslag oy Bergen-op-zûom, door hem be-

keuring wegdroeg.In 1834werd hjgeneraalj)Pe* den generalen staf en directeur
majoor '
der militaire verkenningen,terwjl hj een
jaar later zich uitgenoodigd zag,om deleiding Op zie,
h te nemen der doorgraving van
de landengte van Nicaragtla.Hj ondervond
echterdeteleurstelling,dateenjongeroëcier
aan hethoofd gesteld werd van een wapen,
dataan hem zjn roem verschuldigd was,voorts werd hj, schoon krachtig van ligchaam en geest,reeds op 60-jari4en leeftjd
op pensioen gesteld.Hj vestigde zlch op een
buitenverbljf bj Bergen-op-zoom en hield er
zich bezig met de ontginning van woeste
gronden enmetdebevorderingdernjverheid.
00k vestigde hj de aandaehtop hetgraven
van belangrjkekanalen,waaroverhj memoriën in het licht gaf, en schreef ook n0g:
DStaat-en krjgskundige beschouwingen van
Nederland en België,bj den aanvang van
den oorlog van Rusland en Frankrjk3
.door
een 0ud dienaar van den Staat(1854)'.Hj
was lid der Maatsehappj van Nederlandsche

schreven m het werkje: pBestorming der
vesting Bergen-op-zoom den 8sten Maart1814 Letterkunde te Leidenjen overleed den 9den
(1862)'',na zjn dood in hetlichtverschenen. Fe
Gö
brua
rj 1862.
rlltz (Paulus Koenraad), de telg van
Tot belooning van zjn beleid werd hj t0t
ee
n
Dui
tschen stam en geboren te 'sHage
maloor bevorderd en 14 Jaar later met de
Bath-orde versierd.In 1815 werd hj toege- den 9den Januarj 1785, heeft zich a1s 0pvoegd aan den generalen staf en men had voedkundigeverdiensteljk gemaaktJegens0ns
het aan zjn overleg tedanken,dathetEn- Vaderland. Hj was de eenig overgeblevene
gelsch-Nederlandsehe leger bj W aterloovan van 5 kinderen,van welke 4 doordepokken
de noodige munitie voorzien werd,doordien

w aren weggerukt, en zag zich voor den 0n-

hj de belemmerde gemeenschap op den weg
naarBrusselherstelde.Hj bevondziehvoorts
bj de blokkadevan Valendennes,ging mede
naar Parjs en werd benoemd t0tridderder

derwjzersstand bestemd.Nadathj eersteene

Militaire W illemsorde 4de klasse. ln 1817

werd hj luitenant-kolonel bj den generaal-

kw artiermeester-stat'en zag zich in 1818 belast met de taak ,om de grensscheiding tus-

schen Nederland en Frankrjk afte bakenen

en in kaart te brengen,weshalve de Koning

#an Frankrjk hem begiftigde metderidderorde van St.Louis.
Geplu tst aan het hoofd van het bureau

der militaire verkenningen, eerst te Kortrjk
en toen te Gent, werd hj in 1825 kolonel,
en onder zjne leiding werd het Nederlandsch
topographisch bureau eene oefenschool van

Europésehe vermu rdàeid) vooral door de

kostschool te Geertruidenberg bezocht had,

Ontving hj zjne verdere Opleiding aan de
bloejende inrigting van S.M.'
plzlMoock te
Delft.Naafgelegd examen stichttehjteRotterdam eeneschool,wiervoortreffeljkheidweldraalgemeen erkend werd.Metgrooten jver
bestudeerdehjsteedsdeverschillendevakken
van hetlageronderwjsen gafovertaal-,reken- en opvoedkunde belangrjkewerkjesen
verhandelingen inhetlicht,terwjlhj deverschillende methoden van onderwjs met de
meeste naauwkeurigheid onderzocht.In 1838
bragt hj voorts eene algemeene onderwjzersvereeniging t0t standj wjdde Jaren lang op
eene belanglooze w jze zjne krachten aan
voorbereidingslessen, w aaruit later de vormschool ontstond, en zag zich op de meest
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eervolle wjze benoemd t0t 1id der PlaatseljkeSchoolcommissie.op 72jarigenouderdom
werd hj diredeur en leeraaraan dekweekschool v00raankomendeonderwjzerste R0tterdam , en wjddedaaraan zjnezorg,totdat
hj den 16den November 1861 overleed.Hj
was lid van deMaatschappj van Ncderlandsche LetterkundeteLeidenen sehreefOnderanderen:rAllereerstFranschleerboekje(1817)'',
actisch rekenboek voorscholen (1825,
ppr
3 stukjesl'',- mDe vernieuwde rekenkunst
van W .Bartjensenz.(1834,2 stukkenl'',OGeschiedkundig overzigtvan hetlager onderwjs in Nederland (1849),,, door de Maatschappi
j t0t Nut van '
tAlgemeen met goud
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weleer een burgt van roofriddersverrees,die
in den aanvang der 15de eeuw verwoest is.

Men heeft vandaar een heerljk uitzigt op
den omtrek.

Goroekpoor of Gorakpoee is dehoofdstad

van een district,hetwelk op 347 (
:)reogr.
mjl3millioen inwonersteltent0thetBrltschlndischepresidentschap Agra behoort.Zj ligt
op een heuvelaan de Rapty ten noorden van

Benares in cen boschrjk oord, waar geen

gebrek is aan muskieten en apen.Het aantal
inwonersj m eestal in leemen gebouwen gehuisvest,bedraagter ongeveer 60000.

Gorontalo iseeneafdeeling 04 denoord-

kust van Celebes, in de residentle Menado.
bekroond, - en rGrondbeginsclen van de Zj omvat al de landschappen, welke ten

opvoeding en hetOnderwtisvoorOuders,0p- noorden van dehoofdjlaatsGorontaloen aan
voedersen onderwjzersdoorA.H.Niemejer de Golf van Tominl gelegen zjn, zooals
Gerontalo, Linbotto, Bone, Bintaoena, S0eenz.(1854)''.
G örlitz,eene arrondissements-hoofdstadin wawa, Bolango, Attingola, Boealem o, Moehet district Lieynitz van dePruissischepro- ton,ParigiySaoessoe,Posso,Tongko,Tof'tjo
vincie Silézië, llgt Op den linker oever van
de Neisze en is een hoofdstation van den
Saksisch-silézischen spoorweg. Men heeft er
ongeveer 42000 inwoners,- een aantal,dat

en de Schllpad-eilanden. De eerste 8 landschappen staan onder hettoezigt van den te
Gorontalo gevestigden adsistent-resident, ter-

dige gebouwen behooren er voorts:De Vr0Hw enkerk, in de 2de helft der 15de eetlw gebouwd, met een fraaiportaalen koor,- de
nieuweR.KatholiekeKerk,in 1853voltooid,het stadhuis met het wapen van koning M at-

staat,
trouw bondgenoot van ons gouvernement. Men heeft er
meer dan 200 Mohammedaansche priesters,

wjl het Onmiddelltjk bestuur der bevolking
in 1831 sleehts8000 bedroeg.Deaanzienljke beru*st bj de inlandsche vorsten en hoofden.
en wélgebouwde stad wa'
s voorheen Omringd Parlo
e,
.
*
l en Moeton zjn slechts staatkl
lndig
door muren en torells,w elke thans nagenoeg Ondergeschikt aan het gouvernem ent, en de
verdwenen zjn. Onder de 8 Protestantsche overige landsehappen staan daarm ede niet in
kerken onderscheidt zich vooral de fraajc betrekking. Men begroot de bevolking op
hoofdkerk van St. Pieter en Paulus uit de 80000 zielen, die meestallen de M ohamme15de 0el1W ) voorzien van een uitmuntend daansche godsdienst beljden.
orgel en eene groote klo1<.Tot de merkw aarro
l
jc
kkl'
edGo
ru
ont
sewe
Hetd
eS
ltaanloiswa
nu
enleereen roofvan welke volen nietkunnen lezen ofschrjven;00k zjn ereenige Ohxistenen.Hetland

JAiJ.
Cvan Hongarje,- een 0ud fort,thanst0t is zeer vruchtbaar en lerert sago, Turllsch
hoofdwacht ingerigt, de sehouwburg ,het koren,pisang,kokosnoten, suikerriet,katoen
gymnasium ,het stationsgebouw en eenespoor- en aardnoten.Voorts bebouwt meu er vele

wegbrug.Merkwaardiq is ervoortseene na- rjstvelden.00k de tabak- en muskaatnootbootsing van het Heillge graf te Jerusalem. aanplantingen slagen er goed. Men hf
?cft
Een rdk burger en burgemeester van Görlitz, er voorts eene menigte buFels,boschltoejen
Georg X- erïcA genoem d en overleden in en hertentalsmede duiven en eenden,en veel
1507, reisde met eenige kunstenaars naar tam vee.D e rivieren en de zee leveren er

Palaestina,deed die gewjde plaatsopnemen, veel visch, en er zjn goudmjnen,die aan
en metverlofvan den Bisschop van M eiszen

den Sultan toebehooren. Het klimaat is er

in deJaren 1480 t0t 1489 eene dergeljkedoor zeer gezond.
den bouwkunstenaar Ilasius .p/Fzz''r te GörDe ntad Gorontalo is de hoofdstad van de
litz verrjzen.Zjne nakomelingen hebben voor adsistent-residentie. Zj ligt aan de Golfvan
het onderhoud dier stichting gezorgd. Men

Tomini en aan de rivier, die haren naam

heeft ervoortseen gymnasitlm ,eene hooqere draagt.Zj is groot en zeer bevolkt,en in
burgerschûol en eene provincialenjverhelds- het midden? tegenover de w oning van den
Bchool;o0k wordterkennisgekweektdooreen

adsistent-resldent,verheFen zich het fort Nas-

n
atuurkundig qenootschap,alsmede doorhet sau en het paleis van den Sultan.De inwoW etenschappelpk Genootschap van Oberlau-

nersdrjven handelin goudensehildpad;0ok
sitz,hetwelk eeneaanzienljkebibliotheek en isereene Christeljkesehool.
andere belangrjke zaken bezit en behalve
Gorostiza (D0n EmanuëlEduardo de),
een tjdschrift eenige merkwaardige geschrif- een diplomaaten bljspeldichtertgeborenden
ten Over de geschledenis van de Lausitz in 16den November1790 teVbracrt
lz,waarzjn
het licht gezonden heeft. Sedert eeuwen is vader, een Spaansch generaal, gouverneur
Görlitz eene rjke en njvere stad.Men vindt w as, trad in 1815 het eerst te M adrid als
er vele lakenfkbrieken,garenspinnel'
jen,lin- bljspeldichter op,alwaarlaterzjneberoemde
nen- en katoenweverjen en een aanzienlj- stukken olndulgencia para todos'', - ,D0n
ken handel.In hare nabjheid verheftzich de Dieguito'',- nLascostumbresdeantano'',Landskrone,een kegelvormiggraniet-enbasalt- en rr
l'el cual para cual''bj herhalingopgegevaarte ter hoogte van 400 Ned.e1,waarop voerd en met klimmenden bjvalontvangen
YII.
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werden.Al8 een jverig aanhanger der constitutie van 1820moesthj nadeRestauratie
van 1823naarEngeland dewjknemen.Dââr
vervoegden zich debewonersvan Mexico bj
hem ,om gebruik temaken van zjnetalenten
W hunneonderhandelingenmetderegéringen
van Europa, van welke zj het erltennen
hunnex onafhankeljkheid vel
-langden.Hj be-

'.Voorts hield hj zich
W elt (1860 2 dln)'
bezig metd)yoëzjdermiddeleeuwen,zooals
bljkt uit de mleiding tot zjne uitgavevan
den ptzohengrin'' (1813)''.Het keeren van
den krjgskans in Rusland deed zjn moed
herlevent en om de algemeene geestdrift op
te wekken,bezorgde hj in 1814 de tlitgave

van den nRheinischen Mercur'')een blad,als
vorderde met zooveelbeleid de belangen des nooitte voren in Duitsehland verschenen was.
lands in Pruissen, Nederland en elders,dat Toen de uitgave daarvan ixlFebmmrj 1816
boden werd,ginghjmetzjn gezinweder
hj tot gevolmagtigdc van Mexico teLonden ver
benoemd werd en zich t0t 2-maa1 t0e in die naar Heidelberg, doch keerde later naar C0-

lenzterug.Hierppverschenenzjne:sAltdeutbetrekking naar Parjs begaf,waar hj een b
chen Vglks-und MeisterliM er(1817)''.Door
tractaatmetdeFranscheregéringsloot.Teveng s
Jus
t'us Gz'ëzidr, gouverneur-generaal van de
besteeddehj zjnevrje urenaan de vervaam Middelrjn,werdhj aldaarbenoemd t0tdirecdiging van zjn beroemd bltjspel: ncontigo
pan y cebolla'', waaraan Seribe de stofont- teur van openbaar onderwjs.Hj had echter
leende voor de vaudeville: nune chaumière reedsin 1811 door een adrés,aan den staatsHardotber.q ter hand gesteld,
et son coeur''.Laterkeerde hj naarMexico kanselier
terug,waarhj de betrekking van staatsraad het(mgenoegen gaande gemaaktvan de Pruisbekleedde en het bestuur van den sehouwburg sische regèring, en toen hj in 1820 zjn

op zich nam , voor welken hj onderschei- geschrift rDeutschland und die Revolution''
dene bljspelen schreef.Eene bloemlezing uit ln het licht deed verschjnen, gafzj bevel,
hem in hechtenis te nemen en naar eene
zjnewerken isonderden titelpreatro esco- 0m
gido'' in 1825 in 2 deelen te Brusselin het vesting te brengen. Görres ontsnapte echter
naaxFrankrjk,toefdeeenigen tjd teStraatslichtverschenen.
Görres (Jakob Joseph von),een Duitsch burg en vertrok toen naar Zwitserland. In
geleerde, geboren te Coblenz den Qssten Ja- dien tjd verscheen van zjne hand: pDas
nuaxj 1776,bezoe,
ht het gymnasium, doch Heldenbuch von Iran auB dem Schah-Nameh
werd daarna doorhetuitbarsten van den oûr- desFirdusi(1820,2 d1n)'' eene bewerking

10g verhinderd, zich naar de universiteit te van dat aloude gedichtvoor Duitsche lezors.
begeven.De grootsche denkbeelden der Fran- In beeldsprakigeen geheimzinnigetaalleverde
jvoorts:pEuropaunddieRevolution(1821)'',
scheRevolutie wekten zjnegeestdrift,- hj h
sprak a1a redenaar in de clubs en volksver- - pIn Sachen der Rheinprovinzund in eigegaderingen en schreef sDas rothe Blatt'' het- ner Angelegenheit (1822)''
, - sDie heilige
welk geheel en al den stempel draagt van Allianz u14d die Völker auf dem Congresz

zjne stmqtkundige gevoelenB.Zjne onpartj- v0n Verona (1822)''. Te Frankfort un de
in vervurdigde hj: pEmanuël Swedendigheid,zjne belanglopsheid en de kracht, Ma
waarmedehj zjnedenkbeelden verkondigde, borg, seine Visionen und Bein Verh:ltnisz
bezorgden hem de algem eene achting, doch
toen de Keurvoxstvan Hessen zieh doûr een
artikel der courant gekwetst gevoelde,werd

hare uitgaveverboden,waarna zj onderden

zur Kirche (1827)'',en in 1827 werd hj hoog-

leeraar aan de universiteit te Miinchen. De
Keulsche bewedng gaf hem aanleiding t0t
de uitgave van het vermaarde werk pAtha-

,waarmedehj
titelrRù'bezahlim blauen Gewande''nogeeni- nasius (1837,4dedruk 1838)''
gen tjd verscheen.In November 1799 werd
Görre.s aan het hoofd van een gezantsehap
nM rParjsgezonden,om ereenevereeniging
van de Rjnstreken metFrankrjk tehewer-

zjnetegenstanderszöögevoeliq*oî,datmen

zantschap nieteensûp eeneaudiëntie bjden
Eersten Consulwerdtoegelaten.Nazjnterugkeer aanvaardde Görres de betrekking van
leeraar in de natuurkundeen natuurljkehis-

hj in 1838 een aanvangmetde uitgave der
XHistorisch-politischeBl:tter'',waarinhjeene
reeks van uitmuntende artikelen leverde.Van
zjnelateregeschriften noemen wj n0g: Die
Triarier H.Leo,P.Marheineke und H.Bruno
(1838)'',- pDle ehristliche Mystik (18361842,4 dln)''j- vKirche und Stu t nac,
h
Ablaufder Kö'lner In*
ung (1842)''
,- pber
kölner D0m und der straszbuxger Miinster
(1844)''1 - en obie W allfahrt nach Trier
(1845)',.In 1845 werd hj lidderAcadémie
teMiincben.Zjneverhandelinyen rDieJaphe-

hem openljk verweet, dat hg voorheen de

Kerk met grenzeloozen hoon vervolgd had,
om vervolgens voor eene zelfgewrochte,her-

ken. Dââr echter was de omwenteling van senschimmige Kerk met dweepzieken jver
;en 18den Brumaire ontstaan,zoodat hetge- in het strjdperk te treden.Tevens maakte

torie aan eene middelbare schoolte Coblenz1

enschreef:rAphorismeniiberdieKunst(1802)'*,
XAphorismen l
'
iber Organonomie (1802)'',Exposition derPhysiologie(1805),',- rAphodsmen iiberOrganologie(1805)'',- enpGlaube
und W issen (1806)''.In 1806 begafhj zich
naar Heidelberg,Aaar zjne geestige voorlezingen grooten bjvalvonden.MetBrentano
en von dripl gafhj de rEinsiedlerzeitung''
in het lioht, en sehreef daarna mD io deutsehenVolksbiieher(1807)5'.Nadathjin1808
te Coblenz was teruggekeerd,gafhj bewjzen van zjn jverig bestudéren derPerzische

tiden und ihre gemeinsameHelmath Armenien
(1844)'*
,en rDle dreiGrundwurzeln de:celtischen Stammes in Gallien (1848)77zouden tot
voorloopers dienen voor een groot werk,dat

echter wegens zjn overljden op den 29sten

ha1 ln de pMythengeschichte der asiatischen Januarj 1848 niet is voltoold. Görres was
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geestig dagbladschrjver,die de scherpe legde zieh tevens toe op de wis-natuur-en
pjlen zjner ironie inzonderheid afschoot op werktuigkunde,en werd in 1725,opaanbeveden ambtenarenstand,terwjlhjbj debeoefe- ling van Boerhaare, benoemd t0t gewoon
ning van de staatkunde en geschiedenis eene hoogleeraar in de geneeskunde,alsmede in de
romantischerigtingvolgde.Zjnegezamenljke kruid-en soheikunde teHarderwjk.Hj aanwerken zjn in 1854- 1860doora
YarieGd
rrrd,
ç vMrdde die betrekking in 1726 en werd er
in het licht gegeven.- Zjn zoon G$fi#0, eershalve bevorderd t0t doctor in de wjsbegeboren te Coblenz den 28sten Mei 1805, geerte.Hj wasergedurende29Jaren werkbelastte zich na den dood zjns vaders met zmqm ,en zag erin 1743zjnzoon t0tbuitende redactie derpllistorisch-politischenBlâtter'' gewoon hoogleeraarin de kruidkundeen later
en maakte zich bekend a1sschrjvervgorde t0t gew oon hoogleeru r in de genees- en
Jeugd en als dichter. Van Zp
@@ne geschriften kruidkunde benoemd.Hj hield briefwisseling
noemenwj:rDieJungfratlv0nOrleans(1834, met de geleerdste mannen van zjn tjd,en
2de druk 1835)'',- rsk
lhön Röslein (1838)''1 een herhaald en voordeelig aanbod van EIQakalender in Bildern und Liedern beth.,keizerin van Rusland,bewoog hem?op
rFest
(1835- 1839, 3 dln)''
,
pDas leben der Gs-jarigen leeftjdnaarPetersburgteverhulzen
heiligeCâcilia(1843)'',- gMarienlieder(1842, en erde betrekkingteaanvaarden vanljfarts
2dedruk 1844)1'- rGedichte(1844)''- en der Czarin.Hierwerd hj metgunstbewjzen
DDer hiirnerne Siegfdied und sein Kampfmit overladen1doch na verloop van 4jaren verdem Drachen (1843),,.Grooten opgang maak- sterktezjne wankelendegezondheidzjnverten vooralzjne gedichten:pDieGottesfahrt langen n=r het Vaderland. Hj vroeg en
nach TrierunddesTeufelsLandsturm (1844)''y verkreeg een eervol ontslag,verlietRusland
en ,
)Die armePilgerin zum heiligen Rocke in 1758, en vestigde zich eerst te Amster(1846)''. terwjl hj voorts yDas deutsche dam, daarna te Enkhuizen,en eindeljk tf
Hausbuch''in hetlichtgaf.Hj overleed den MTjk bj Duurstede,waarhj den llden Sep14den Julj 1852.
tember 1762 overleed. Hj was 1id van de
G orssen, in Groningen kweklers,in Zee- Keizerljke Leopoldinisch-carolinischeAcadéland sehorren genaamd,zjn aangoslibde en mie van Natuuronderzoekers,van de Petersn0g steeds aanslibbende kleilanden aan de burgsche Académie Van W etenschappen 6n
kust,welke n0g nietingepolderd zjn endus van de Maatschappj Van W etenschappen te
voor ebbe en vloed liggen.Zj ontstaan, Haarlem.Van zjne geschriften noemen wj:
wanneer de vloed kleideelen metzich voert, XDe secretione humorum e sanguine (1727)'',
en dezelaatzakken,wanneerhj bjdeken- - r6ezui
verde heelkunst enz. (1731)'' tering van hetgetjt0trustkomt.Ten laatste XCompendium medicinae etc.(1731- 1734)4
loopen zulke landen alleen onder bj hooge dln)''
,- pMedicina Hippocratica etc.(1739vloeden,dragen eeneigenaardigenplantengroei 1742)1d1n,herdruktin 1747,1753en1754)''
enzjn geschiktom doordjken duurzrm Mn - pchirurgia repurgataetc.(1742)' - rGeden invloed der zee te worden onttrokken. zuiverde geneeskunst enz. (1747, 3*e druk
Hierdoor veranderen de gorssen in polders.
1761)'',- spraxis medice systema (1750y
Gort noemt men zaadkorrels vau granen 2 dln,2dedruk 1767)9'
,- pFomnulaemedien andere gewassen, die beroofd zjn van cinalescum indicevirium (1755)'',- enpKort
hunne bekleedsels. De voornaamste gortsoor- begrip dervroedkunde enz.(1786)''
.
ten komen van gerst) haver en boekweit.
Darid de Gtvfdr,eenverdiensteljk kruidEigenljk is de gepelde rjst ook eenesoort kundige.Deze,een zoon van den voorgaande,
van gort.Bj uitnemendheid geeft men echter geboren te Enkhuizen den 3osten April1717,
dien naam aan gepelde gerst,en deze bestaat studeerdeteHarderwjk en werdert0tdodor
in verschillende soorten naarmate men met in de geneeskundeen in de wjsbegeertebede bekleedsels ook .een kleiner ofgrooter ge- vorderd. In 1742 werd hj er ledor in de
deeltevandekernverwjderdheeft.Deflnste geneeskunde, in 1743 blzitengew oon hoogsool.
t is de geparelde. Deze is echter veel leeraar in de kruidkunde)en in 1746 gewoon
minder voedzaam dan de gewolze,Om dat de hoogleeraarin de genees-en kruidkunde.Hj
meest voedende bestanddeelen Onmiddelljk vergezeldezjn vadernMrPetersburg enbleef
onder het omkleedsel gelegen gjn.Gebro- er na diens vertrek n0g bjna 3jaarwerkken gort, die men vooral van boekweit en zaam.Na zjn terugkeer in 1761vertrok hj
haver bereidt, draagt den naam van gelttten. nogmaalsnaarRusland en bleefert0tin1764!
G orter.(De)onder dezen naam vermel- waarna hj zich eerst vestigde te W jk bj
Duurstedeen vervolgensteZutphen,waarhj
den wj:
Jokannes & GAJLV', een uitstekend Neder- den 3den April 1783 overleed. Later schonk
landsch geneeskundige.HP
** Tçerd geboren te zjne weduwe de doorharen echtgenootverEnkhuizen den 19den Februarj 1689,legde zamelde, gedroogde en besehrevene planten,
zich reeds vroeg onder deleidi
ng van D''
JF ten getale van 2000,aan de Gelderschehoogeling ran der JfOVJte Ylaarlenl op de genecs- school,en ontving hiervoort0ttegengeschenk
kunde toe,zoodathj zich op lgjarigen leef- een stuk zilver ter waarde van 100 ducatons.
tjdalsheelmeesterin zjnegeboorteplaatsk0n Hj schreef:Materiamedica,erhibensvirium
vestigen, maar vertrok in 1709 naar Leiden, medicamentorum simplicium catalogunl,iutr%
om de lessen van den beroemden Boerkaarete libros divisa (1740)''j- nlplora Gelro-zutph>
hooren, en keerde vandaar met hetdoctors- nica(1745,2
edruk 1;5T)''
, - nl
?loraIngrica
.d
diploma in 1712 nMr Enkhuizen terug.Hj (1761)'')- sFloraBelgio (1767,met2 sup.
Xn
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plomenten in 1768 en 1771)'', s'
Flora V1I
Prtwindarum BelgiiFoederatiindigena(1781,
2de druk 1814)''. Zjn jongt'ri
l broedor
H eemanus .fodzr//tdtrt'tj de Gtvfer, geborelz te
Harderwjk in 1732, vergezolde desgoltjks
zjn vader naar l'
ttlsland?werd latergeneesheer te Amsterdam ,lon was lid van de HollandscheMaatschappj te Haarlem eu vanhet
Bataafsch genootschap te Rotterdam.
Gorter (Sim0n), een uitstekend Neder-

en dichterljkebrieven,enoverleed in 1824.Prins Aleœander Gort
qjakow,geborenin 1764,
diendeontlerhetbevels'an zjno0m Soewarow,
streed in Turkjeen Polen,legde bj hetbe-

storm en van Praga groote dapperheid aan den
dag, en w erd in 1798 ltlitenant-generaal.In

1798 voerde hj onder Korsakow het bevel

over eene afdeeling troegen, waarmede 11j
maarschalk LannesbjHellsbergaan hetwj-

ken bragt en in den slag bj Friedland den

landsch letterkundige en stylist, geboren te regtervleugelvormde.In1812werdhjdirecW arns in 1838, werd in 1856 student aan teur van het departement van 00r10g)voorts
hetseminarium der Doopsgezinden teAmster- generaal der infanterie en lidvan den Rjks-

dam.Reeds vroeg onderscheiddehj zich door raadjen overleed in 1817.- PrinsAndrqj
benjdenswaardigegavendesgeestes,enschonk Gpg/j/lko'
lt
?streed in 1799alsgeneraal-majoor
bereidsin denstudenten-almanakinzjnesttlk- onder Soewaeow in Italië?voerde in 1812bevel
ken ppost coenam'' en psteigerliefde en overeenedivisiegrenadlers,en werd bj B0stoom boottrouw'' de belofte eencr schoone rodino gewond.Hj nam deelaan de veldtoek6lnst. In 1861 Yverd hj predikantbj de togten van 1813 en 1814,werd in 1819 geneDoopsgezinde gemeenteteAalsmeeren2jaar raalderinfanterie,nam in 1828 zjn Ontslag,
latcrbj die tesvOrmerveer.Hier echter ver- en overleed te Moskou den 27stenFebrt
larj
ergerde eene teringkwaal,die l'eeds lang zjn 1855. - P eter Gor/d
p'tz/ro'
lt7, een zoon van
gestelondermjnd had,dermate,dathj zich Dmitré en geboren Omstreeks hetJaar 1790,
ln 1864 metzjn gezin naar Arcachon bcgaf, streed in Duitschland en Frankrjk,alsmedc
vanwaar hg in 1866 terugkeerde. Reeds in in den Caucasus en werd in 1826 kwartierde nommersvan April e11Mei1867 had hj meester-generaal bj het leger van 'W ittyenin mDe Gids'' een stuk geplaatst, getiteld: stein.Bj het onverschrjden vandetlBalkan
Een groptman in een felbewogen tjd'' en (1829) voerde hj hetbevel0V0reene divisie
toen in het Junj-noomer een ander opstel inlànterie versloegeenTuxkschkorpsbjAidos
van zjne hand verscheen, getiteld: p/1.
c,
a- en stelde de préliminaires vastvoor het Ver0i0X'1 stond icder verbaasd overden keurigcn drag van Adrianopel.Daarna werd hj luiteinhoud en bovenalover den lossen,geesiigen

stjl van dit geschrift. Later decd hj eelle
reeks van opstellen, vooral van critischen
aard? in gemeld tjdschrift verschjnen en
toonde zich een meesterof datgebied.Voor
zjnevreesseljktlkwaalhadhjindenvreemde
verzachting, maar geene genezing gevonden.
Zj noot
lzaaktehem ,Om in 1869zjnebetrek-

nant-generaal, in 1839 gouverneur-generaal
van W est-siberië, en in 1843 generaal der

infanterie.In 1851 nam hj zjn ontslag,doch
trad bj het uitbarsten van den Krim-oorlog
wederin diensten streedaan deAlmaenbj.
Inlterman.In 1855 legde hj zjn kommando
nedex en werd t0tlidvan den Rjksraad benoemd.- Zjn broederM lekaè'
lGorf.
pWào'
?
m,

king neder te leggen,waarna hj te Amster- geboren in 1792, trad in 1807 in dienst,

dam de hoofdredaetie aanvaardde van hetpas streed in 1810 tegen de Perzen,in 1812 t0t
gestichte dagblad pllet Nieuws van den dag''. 1815 tegen Napoleon,en werd in 1824generaal-

Met den meesten jver was hj werkzaam en
leverde eene reeks van voortreFeljkehoofdal
-tikels,diena zjn dood onderden titelvan
fEen Jaarlevensvoor dedagbladpers(1872)''
afzonderljk zjn uitgegeven.Maar btjvoortduring worstelde hj tegen zjn ouden vjand,
dien hj des zomers in het aangename klim aat van de Grebbe vruchteloos tot zachtheid zocht te bewegen.Hj ontsliep aldaar
den 5den Junj 1871.Door dezorg van den

maloor.Voorts nam hj deelaan den oorlog

tegen de Turken en bestuurde in 1828 a1s
chefvan den stafden ovedogï overdeDonau
en ill 1829 de belégering van Silistria en
Sloemla.Gedurende den Poolschen veldtogt
(1831) werd hj bj Grochow gewond en tot
luitenant-generaal bevorderd. Als bevelhebber

derartillerieonderscheidde hj zich bjOstrolenka en vooral bj debestorming van W arschau,en werd daarna chefvandengeneralen

hoogleeraar de Atm' k%cltfer zjn onderden staf van hetgeheele leger.Hj bekleeddedie
titelrLetterkundige studiën''de Gids-artikels,
en onder dien van pIk geloof,daarom spreek
ik''eenige lerredenen van Gorter in hetlicht
gegeven.

Goetsjakow is de naam van een aanzienljk Russisch geslacht,hetwelk van den
heiligen Miehaè'
lrcw Tqiernigow (vermoord in
1246) en verder van Rnrik en W ladimir tfe
Groote afstamt.- Prins Peter Gtvfj/cào'
m,
woiwode van Smolensk,verdedigde met den
bolaar l'
ein deze stad gedurende 2 Jaar

betrekking gedurende 20 Jaar,terwjlhj in

1843 t0tgeneraalderartillerie en in 1846 tot
militair gotwerneur van W arschau benoemd

werd.Hj nam deelaandenstrjdinHongarje
(1849)en woonde a1svertegenwoordigervan
het Russisch leger in 1852 de begrafenis van

Wellington bj.Meteen legervan 60000 man
overschreed hjin 1853deProet,bezetteMo1davië en W alachje, en txok in Maart 1854
Over de Donau, doch moest het beleg Vall

Silistria opbreken en naax de grenzen van

(1609- 1611)tegen SiyismnndTJ'
.
I'
,Koningvan Rusland terugkeeren.In 1855 had hj hetopPolen,totdatdezehaareindeljk stormender- perbevelin de Krim ,weerdeden 18denJunj
hand veroverde.- Prins Dmitri Gprfdo/lào-, den aanval der Verbondene Mbgendheden af
geboren in 1756, schreef oden,hekeldichten leed echter de nederlaag aan de Tsjernta
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moest den 8sten Septemberna een moorddat
lig moest hj d:n afstand van 0en godeeltevan

gevechthetzuideljk gedeelte van Sebastopol
ontruimen,maarhield stand inhetnoordeli
jk
gedeelte, waardoor hj Rusland in hetbezit
van de Krim handhaafde. ln 1856 werd hj
de opvolger van Paskewits
j a1s bevelhebber

Bejeren aan oostenrjk verhinderen.Ditgeltlkte hem , doch daardoor ontstond tevens
de Bejersche Successie-oorlog. Daarna benoemde Frederèlc 11 hem t0t miniater van
Staat en t0t grand-maitre de la gartlerobe,

der eerste armpe en als stadhoudervan Polen, doch bj zjnekomstteBerljn,werdhtlaanwaar hj metzachtmoedigheid poogdetere- stonds a1s ambassadeur naar Rusland gezongéren. Hierdoor echter werden de botsingen den.Hiervertoefdohj 6jaaren verkreeg in
der bevolking met de troepen in 1861 niet 1785metmoeitezt
in ontslag.Toenvervolgens
le woelingen
verhoed. Deze gebeurtenissen hadden een na- na den (1ood van Frederik 11 (
deeligen invlped op de wankelende gezond- derpartjen in Nederland toenamen,werd hj
heid van Gortqjakow,e1) hj overleed den door Willtelm 11 derwaarts afgevaardigd, om
3lsten Mei1861. Aleœander Jlll,
cllpçtl
ï/j/ ereeneverzoening t0tstandtebrengen,waarin

Gortqiakow, geboren in 1798,ontving zjne hj echtex niet slaagde.ln 1788 ging hj a1s
oqleiding aan het lycêum te Zarskoje-selo, gilzantval)den Rjksdag naarRegensburg en
wddde zich aan de diplomatie,en werd in beltleedde datambtt0tin 1896.Hj woonde
1824 gezantschapssecretaristoLonden,in 1830 voorts het Congrès te Rastadt bj,nam na
gevolmagtigde te Florence,in 1832 raad van den Vrede van Tilsitzjn ontslag,enoverleed
legatie te sveenen, in 1841 gezant te Stutt- te Regensburg den 7den Augustus 1821.Van

gart, waar hj het huweljk van de groot- zjne geschriften noemen wtj: rMêmoire OJ

harmée 1801/
vorstin Olga met den kroonprins van W iir- prpcis historique surlanetltralitt
relatits,
temberg tOt stand bragt,in 1850 daarenboven
rAlénloires et aetes aathilntiques (
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artar
gevolmagtigde bj den Dl
litschen Bondsdag,
en in 1854 btlitengewoon gezant te W eenon. delaPologne(1810)'' r'
Mémoirehistoritlue
In 1856 benoemde Aleœander 11 hem tOtmi- de la négotiation en 1778 (1812)'',
en
nister van BuitenlandseheZaken,waarna llj rHistorische und politisch: Dënkwiirdigkeiten

in 1857den Czaarvergezelde bjzjnezamenkomst met Napoleon III te Stuttgart.Gedtlrendeden Italiaanschen ool
'log bevorderdehj
de belangen van Frankrjk en verhinderde
elke naauwereaansluitingvan oostenrjk aan
Rusland. De opstand in Polen in 1763 bezorgde hem de gelegenheid,oln in zjne wis-

(1827--1828, 2 t
lln)
,'', na ztjn df
)t
7t
l in het

hem in zjn vaderland eene Ongemeenepoplllariteitbezorgde.In 1862ontving hjdentitel
van vice-kanselier,terwtjlIAîJ vervolgensl)enoemd werd tOt kansclierdesKeizertlks(,
n
lid van den geheimenraad.- Zjnoudstezoon

voornaamsteis?entt'
ltoprt
lim 531/:L1geflgr.

lichtgegeven.

Görzen G radiska,een vorsteljk graafschap on kroonland der Oostenrjksche mo-

narchie, is methet lnarkgraafschap Istrië en
de stad Triést tOt êéne provincie,het K'
tbntland, vereenigd. Het graafschap is meerenseling van nota's met de W esterscheAlûgend- deels bergachtig:wordt (1001-oen aantalktlstheden eene geestkracht te ontwikkelen, die rivieren besprneld, van wellte de Isonzo de

mjl omstreeks 200000 iuwfluers, dip bjna
allen de R. Katholielko godsdionst iloljt
len.
Btjna 3,
/4 di
)r bevolkzllg behûort er t0t d0n

Slawischen stam . Alen vindt er 5 steden,
kken en 465 dgrpen.De hoofdbron van
M ieltaël,geborenin 1840,isgezantschapssecre- 9 vlcl
tariste Londen,terw/ldejûngere,Constantiin bestaan is er de landbouw , t)n in het ztliflen

genaamdt eene betrekking bekieedt btjiet vooral de wjnbotlw en de zjdeteelt.Stùhool
ministérie van Buitenlandsche Zaken te Pe- hetyraafschap t
lengetleeltet
litmaaktvaneene
tersburg.
prf
lvlnciet heefthet een afzonderljken Land(Aörtz(JohannEustach,graafv0n Schlitz, dag, bestaande uit den vorst-aartsbisschop
genaamd von),een Pruissisch staatsman,ge- van Görz, 6 afgevaardigden van grondbezitboren den 5den April 1737 te Schlitz in het ters, 7 van desteden en m arkten,on 8 van
groothertogdom Hessen,bezochthetCarolinum de laudgem eenten. Dtlvergadoring w ordtge-

te Brunswjk en studeerde te Leiden en te
Straatsburg. Nadat hj te W eimar en vervolgens te Gotha eene rjksbetrekking bekleed
had,aanvaardde hj in 1761,op uitnoodiging
der hertogin A malia van &$'tx7r.
:6zl-'
V eimar,die
van opvoeder van hare zonen, den lateren

woonljk eenmaal'sJaarste Görzgehouden.
Inoudentjdbehoordeditland t0t lllyricum ,
dotôllin de lldeeeuw werd hett0teen graafschap verheven en erfeljk toilgekend aan den
graaf van Tyrol. In 1500 echter vervielhet

graafsehap aan let Hllis vau Oostenrjk.Tn
groothertog KavelHlwz
lf.
sfenprins Constamtqn. 1809 wertlhetaan Frankrjk afgestaan,maar
Gedurende 14 Jaar wjdde hj hieraan zjne door de slot-acte van het W eoller Congrès
krachten en vergezelde ztlne kweekelingen keerde hcttOt Oostenrilk terug.
naarJena,KarlsruheenParjs.Eerst3maan- De hoo
fdstad Görz isbevallig gelegen aan

den voordat Karel 21.
?
'
gv.
:/ de regéring aan- de lsonzo in ecne vruohtbare vlakte en telt

vaardde,werd hj Op eeneeervollewjzevan ongeveer 15000 inwoncrs.Zij is de zetelvan
zjn postontheven.Laterwerd hj gedurende een aartsbisschop,alsmedo van eenige admikorten tjd ogperhofmeester derjongt
, htlrto- nistratieve en rfagtorljjltetsolitagiilll.Demorltgin, dot'h leldtlo vttrvolgens eell ambtf&ipos waarf
ligsto gebolllven ztjn t!r: tl0 donakork

leven? totdatI'rederik Tf,Koning van Pruis- met een fraaigedenkteeken van den laatsten
sen,hem in 1778 t0tgeheim gevolmagtigde graaf v@n Glrz, de voormalige kerk der Jete Miinchen en Zw eibril
'cken benoemde.Hier zlffeten,thanstotkazerneingerigt,hetklûûster
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m rde dMrna,geder Barmhadige broeders? de smu kvolle & >e z te Leipzig en bestl

gchouwburg,hetbissehoppeljkpaleiseneenige deelteljk vooreigen rekening,eeneboekhanpaleizen v:n adelljkegeslachten.Voortsvindt delaaxszaak teDessau.In 1784stichttehj er
men er een Beminarium ,een gymnasium ,eene eene te Leipzig en knoopte betrekkingen aan
sthoûl van middelbaar onderwjs,een dcof- metdebesteDuitscheschrjvers,waardoorhj
'
stommen-instituut, een landbouwgenootschap een belangrjken invloed verkreeg op degou'
Jhem
en 4 klooBters. 00k zjn er onderscheidene ;en eeuw der Duitscheletterkunde.BI
e(8dlnt0t
fabrieken.In 1826 vestigde er zich de oudere verschenendegeschriftenvan Godb,
gcMl/er, Woland,J#.
qerj
tak der 2- * ,d0orde Julj-omwenteling 1:90),Klopstoek,t
Fand,Sfplse.
ç,Bnttinqer,Alrlnaet,se'
o e,
uitFranklk verdreven,en kûning KarelX I
W olltmann, H.
> 1, Frledria Zcvl, F.Kind,
everleed er den 6den November 1837.
Göschel(KArlFriedrich),een verdienste- M ûllner, etlsffclltl enz., en deze uitgaven
lrukkertjin
ljk wjsgeer en letterkundiget geboren den kwamen uit zjnevoortreleltjke t
7den October 1784 te Langensalza in Thi
irin- sierljken vomn te voorschjn.Zjne prachtuiç
gen,studeerde te Leipzig in de regten,werd gaven derwerken van WQïaAJ (1794-1802,
in 1807 advocaat in zpne geboortestad en zag 36 dln,enin6 deelen supplement1798)'',vaa
er zich in 1811 gekozen t0t lid van den ge- den rHomerus''van Heyneten van het pNeue
Testament'' van GrosbaA behooren t0t de
beste voortbrengselen derDuitsche pers.T0t

meenteraad. In 1818 wer; hj poberlandesgerichtsrath''te Naumburg en in 1834 ontving hj eene betrekking aan het ministérie
van Justitie te Berljn,w%rhtjlangzamer-

de wetenschappeljke werken,doorhem uit-

gegeven,tellen wtjdie van K%leland,Cltar-

hand opklom tot lid van den Staatsraad en Nlf
ie ,Gotfried ScHfz,F.S.Frpl/'
,meGr
iesJ,
4 , Sfvrz,kosenmûller,Albens, Gott
ltalk,
oyperpresident van hetconsistoriein deprû- 5
mncie Saksen (1845).Alse2n jverig aanhan- Maremll enz. Zelf schreef Göscken onder-

rr der Imtherscheleervnnd hj in hetland scheideneopstellen intjdschriften,hetbljspel
van het rationalismus weinig Bympathie.In 5Zweimalsterben maçhtUnfug (
1800)'',1848 nam :P'* zjn ontslag, woonde eenigen en denroman rlohannsReise(1793)1'.Voorts
ttld te Halle, en vestigde zich in 1849 1 redigeerde htj hetweekblad rDie SonntagsBerltn.In 1861 beof ht
j zich naar Naum- stunden (1813)'en rAmerikadargrstelltdurch
burg, waar hj den zzsten September 1862 sich seblst (1818-1820, 3 dlnl''. In 1823
overleed. Als Bchrjver trad hj op meteene droeghjdenbnekhandeloveraanzjnoudsten
rChronik derStadLangensalza (1818)2 d1n, zoon)dle echter weldra eeneanderelogpbaan
vervolg 1842-1843, 2 dlnl'..Voortsschreef koos. Gönchen overleed te Grimma den 5den
r de
hj: pcsdlius und Octavius,oderGesprâche Ayril 1828,waarna de boekhandel onde
tiber die vornehmBten Einwendungen gegen lelding van zjn jongsten zoon doordeerfgedie christliche W ahrheit (1828)'',- pApho- namen werd voortgezettûtin 1838!toen hj
rismen iberNichtwissen undabsolutesW issen door Cotta werd aangekocht.- Zljn derde
illl verhëltnisz zur christlichen Glaubensbe- zoon werd in 1814 stichter en deelgenootvan
kenntnisz (1829)'' waarin hp
'' zieh een aan- het bankiershuis I'rûlbtka.q dAz Gönclten te
hanger betoonde der wjsbegeertevan Heyel, Londen.
Georg JOICA:A Gösaen,een kleinzoon van
smusdesGedankens(1832)'',- pDerMoni
THegel und seine Zeit mit Riicksicht auf bovenverm elden boekhandelaa.r en een zoon
Goethe (1832)'',- pvon den Beweisen flir van den bankier.Hj wasgeborenteLonden
die Unsterblichkeit *er menschlichen Seele in 1831, studeerde te Oxford en werd in
im LichtederspeculativenPhilosophie(1835)''
, 1853 deelgenoot in de bankierszaak zjns
vaders.Meeralgemeenmaaktehj zich bekend
=-y
lDie siebenfâltige Osterfrage (1836)''?
rZerstreute Blâtter aus den Haud-und Htilt.
s- in 1863doorzjn werk:p'
l'hetheoryofforeign
acten eines Juristen (1832- 1842?3d1n)'',-- exchanges''?hatwelk in korten tjdtot5-maal
3)Der Eid nach seinem Prindpe,Begrifeund t
z0e
tin Nverd uitgegeven en gduigenis gaf van
schranderen blik a1s ûnancier.Ona die
Gebrauehe (1837)5', - rDasParticularrecht
im VerhâltniBz zum gemeinen Rechte und reden koos de City van Londen hem t0tafgederjuristischen Pantheismus(1837)'',- nBei- vaardigde naarhetParlement.Zjne degeljke
trëge zur speculativen Philosophie v0n Gott# kennisen zjnredenaarshlentwarenOorzaak,
dem Menschen unddem Gottmenschen(1838)'', dat lord Rnssell hem reeds in 1865 totviceung zurSchilderungGoethe'scher president van den Board ofTrade benoemde.
puntexhalt
Dicht-und Denkweise(1834-1838,3 d11)'') In Januarj 1866 werd hj t0tkanseliervan
- sAus Dante Alighiéri's göttlicherKomödie het hertogdom Lancaster aanqesteld, zoodat
(1834)''/- !Dante Alighie
'ri'sUnterweisung hj zitting en stem verkreeg ln hetKabinet.
iiberW eltsehöpfungundW eltordnuny(1842)?, Hj bekleedde dit ambt t0taan den valvan
en rDie ConY rdienformel nach lhrer Ge- hetministérieRnssell(1866).Toen 2jaarlater
Bchichte, Lehre und Kirchlichen Bedeutung de liberale partj (mderGladstonewederaan
het hoofkl kwam,zag hj zieh belastmetde
(1858)''.
Göschen. Onder dezen naam vermelden moekeljke portefeuille van het Armbestuur.
wiJ-:
Hier vond hj voor zjne uitstekende gaven
Geory Joaa'
lm Gt7scAgzl?een verdiensteljk een uitqebreid veld en bragt vele nuttiye
Duitseh boekhandelaar, geboren te Bremen hervormmgen t0tstand.Hj werd dan o0k m
in 1753.Hj kwam alsleerling in den boek- M aart 1871 verheven tot de w aardigheid van
handel van Cramer aldaar, vervolgens bj eersten lord derAdmiraliteit.Zj,4ieaanvan-
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keljk weinig vertrouwen stelden indennieuwen minister van Marine, werden door de
uitkomst beschaamd, en hj bleef met,den
meesten jverwerkzaam ,totdathetministérie

Pnmmelsberg. Goslar is omstreeks hetJaar
920 door Hendrik I gesticht. De Saksische
en Frankische keizers kozen dikwjls deze
stad t0t residentie en hielden er glansrjke
Gladntone in 1874 door een n ry-ministérie rjksdagen.Later had zj van den 00r10g en
vervangen w erd.
van hetvuurveelte ljden.
Jol
tann Frid/icl,u dwig GJdcAezi,een verGoslinga is de naam van een 0ud Friesch
diensteljk beoefenaar van het Romeinsche geslacht.W tjvinden een Tje
pkeran Gp.
qlïl.
gc
re
1
6gdt
enHj
Febr
we
uard
j geboren te Königsberg den vermgld,die t0thet Verbond der Edelen be1778,en studeerde in zjne hoorde. De merkwurdigste der GoslW at
n
geboortepluts en te Göttingen in de regten. was echter:
Daar hj veelvermaak scheyte in denatuur- S'lceo nan GO,sDIP.teen Nederlandschstaata-

kundige wetenschappen,verllethjdeuniver- man.Hj werd geboren in 1664 op Siccamasiteit,om zieh onverdeeld aan de scheikunde stateteHerbaajum bjFraneker,studeerdete
te wjden en deze oy den landbouw toete Franeker en te Utrecht en begaf zich verpassen.Nadathj eenlgen tjd bj Helmstedt volgensnaarFrankrjk en Engeland,om den
op de goederen van den graafron ToPAei- schat zjner kennis te vermoerderen.Nadat
waswerkzaam geweest,kwam hj inhetbezit hj in Friesland wastoruggekeerd,werd hj
van een landgoed in denabjheidvanKönigs- in 1687lid van de Rekenkamer,eenjaarlater
berg (1800),doch hj moestdaarvan weldra curator van de Académie te Franeker, en
afstanddoen.Nadathj eenigentjdteAlagde- daarna opvolger van zjn vaderalsgrietman
burg vertoefd had) ging hj naarBerljn en van Franekeradeel,terwt
jlhj voortszitting
legde zich daar onder 8arigny en NQH* had in het provinciaal besttlur enz.en zich
metzooveeljvert0eop hetRomeinscheregt, door moed, opregtheid en standvastigheid
dathj in 1811hetdoctors-diploma verkreeg, onderscheidde.Gedurendeden SpaanschenSum
en weldra t0tbuitengewoon en 2 jaarlater cessie-oorlog was hj totyrnaalt0e gedeputot gewoon hoogleeraar benoemd werd. In teerde te veldey en gaf in menig gevecht
1816 zond de Koninkljke Aodémie van bljken van zjne dapperheid.Bj den vredeW etenschappeniop aanbeveling van k
%avqgny, handelte Utrecht in 1712 en 1713 waghj
hem naar Veronaj om er de door N'
ieKkr gezantderRepubliek.lndiebetrekkingjverde
ontdekte handschriften teonderzoeken,waarna hj voor het algemeen belang en voor de
hj weldra eeneuitgaveleverde der rlnstitu- waardigheid des lands.Vervolgens werd 11j
ten''van Gajns.In 1822 werd hj hofraad metW illem .ffxtye
sin ambassadenaarFraukrjk
en gewoon hoogleeraar in de regten te Göt- gezonden en door Lodewjjk XIV metondertingentwaar hj den 24sten September1837 scheiding btjegend. Getlurende den veldtogt
overleed. Hj schreef voorts: rGrundrisz zu had Goslinya eenige brieventin hd Friesrh
Pandekten-vorlesungen (1827- 1831, 2 stuk- enmetGriekschelettersgeschreven,aan zjn
kenl'' - en pvorlesungen iiberdasgemeine vriend S.)'14ck Gerrolt JkckdzM ran Wfxr-czaic
Civilrecht (1838- 1840, 3 d1n in 5 stukken, gezonden.Deze waren doordenvjandonder2de druk 1843- 1844)''.
schept.Niemand kon zeonttsjferen,en toen
Gosen is de naam van een gewest W V r de hertog t
fe R'
lcltelleu c
len st
shrjvernaardell
deaartsvaderJaeobbj zjnekomstin Egypte sleutelvroeg van datgewaandett
jferschrift,
zich met zjn geslaehtvestigde.Zjnenako- gaf deze ten antwoord, dat er geen sleutel
melingen toefden er430jaar.UitdeMozaïsche vall bestond, 'tgeen aanltuiding gaf tot het,
berigten kan men opmaken,dathet op den

bekende Friesche spreekwoord: rDear w ier

oosteljken oever van de Njl tusschen den nen kay fen, sey Sictze!''
Pelusischen Njl-arm en Steenachtig Arabië
Na zjn terugkeerbevorderde hj deverkiezich uitstrekte tot aan H eliöpolis. Anderen zing van prins I'O ilem ITrt0tstadhoudervan
eehter waren of zjn van meening,dathet Groningen en was meermalen scheidsman in
land Gosen op een andereplaatsmoetworden
gezocht.

geschillen tusschen Groningen e31Gelderland,
en tusstlhen de Groningfrrs,Friezen en DrenG oslar,voorheen eene vrjerjksshd,later then over de grensscheiding. In 1727 werd
t0tHaunover,alzoo thanstotPruisstm behoo- Goslinga afgevaardigd naar het congrès te
rende, ligt in den H arz aan den voet van Soissons, w aar keizer Leopold hem in den
den Rammelsberg, heeft een ouderwetsch rjksgravenstand wilue opuemen en de repuvoorkomen en telt omstreeks 9000 inwoners. bliek Bern hem het,btlrgerregtaanbood.D e
Men vindt er vele merkwaardighedenjzooals Fries wees echter die ettrvolle aanbiedingen
de rMarktkirche'', in 1844 afgebrand: lnaar op eelt
e beleefdtswtjzf
-vl
tu dehalzd.'
fn 1730
laterweerhersteld,meteen uitgebreidarchief keerde hi
j ûp Goslivlga,
-stabà1tlrug en overleed

en eenebelangrjkebibliotheek, hetstadhuis aldaar dell zosten Stt
ptelubt
lr 17.
11,Hj werd

met onderscheidene oudheden, de plfaiser- begraven in de kerk teDtlngjum?waarvoor
worth''met8 standbeelden van Duitschekei- hem enzjn:tàchtgenootf
?eenmarmerenpraalzers, - eene oude sterkte met muren,die grafvexrt'es,vdtrvaardigd dflor den berottmden
l-('bèl./.
'
?fz,
/..t'V'V-'
Jveft-y.'
.1.
)(.
,gtsdenk7 Ned.el dik zjn)- ltet plfaiserhaus'',efltt lltat'tl(11)011v,-e1-'..
.p/
n vall ttt'ztkll rlkljulllikttili, staatsnlalz
bjgebouw van den Klliztxrljken burgt,t
lie i11 slsllritttq'
1288 eene prooi der vlamm en is gew orden, en krt
jgsllt
lld zjn op last van hittFrieseh geenz. De bevolking houdt zich vooral bezig nootstthap uitgegeven (tool- fz
'. -d., E verts en
rc,/ olider den titel: p'
M6mohwes
met den mjnbouw in den zilver-opleverenden G. 11. Dtk?y),
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relatifs à17
la uerr! de suœession de 170C- behoorde hj t0tdehoofdredadeuren van het
1709 et 11gd
e Slcco van Ooslinga (1857)''. Journaldes savants''.
Gossec (François Joseph),een Fransch
Goszczynski(Severjn),eenPoolschdichtoonkunstenaarqgeboren te Vergniesin Hene- ter,geboren in de Ukraine in 1806,studeerde

gouwen den 17denJanuarj 1733,ontvingzjne te Warschgu. De sombere natuur van zjn
muzikale vorming als koorknaap aan de vaderland, de kl
.jgshaftige levenswjze der
hoofdkerk % Antwerpen en begaf zich in Kozakken in desteppen,hunne geheimzinnige
1751 naarParjs,nadathj zich in hetvi00l- sagen en geschiedkundige herinneringen wekspel en de comppsitie geoefend had. Hier ten in hem een dichtexljken geest,die d00r
werd hj a1seerste vioolgeplaatstbj depri- de verzen van Byron en de nationale zangen
vate kapèlvan den pachter-generaalLa T&e- van M okiewog n0g sterker geprikkeld werd.
linore en schreef aldaar Omstreeks 1754 de W eldra behaalde hj grooten roem op hetgeeerste symfonieën, welke in Frankrjk ver- bied der Nationale Poolsche dichtklmst. Hj
vaardigd werden.Daarna kwam hj in dienst openbaart in vorm en inhoud eene groote
van den prins nan Cefï,en nadathj zjne mate van oorspronkeljkheid;zjnekaraktereerste kwartetten en zjn beroemd pRequiem'' schetsen en natuurtafereelen zjn meesterljk
gecomponeerd had,bewerkte hj in 1764 de geteekend,doch degeest,dieerinheerscht,
qerette ,Le faux Lord''voor het tooneel. ls woest,hartstogteljk,somberen we1eens
Hlerop volgden qLes pêcheurs'',- nToinon et ruw en huiveringwekkend?evenals zjn vaToinette - ssablnus'',- srhésée'',- rHylas derland.Z00 vertoonthj zlch vooralin zjne
et Sylvie'' - en pLa reprise de rroulony'' eerste l
ierdichten en inhetuitgebreid eyisch
welke hem een hoogenrangonderFrankrjks verhaalrzamek Kaniowski(HetslotKanlow,
dramatische Omponisten Mnwjzen.In 1770 1828)''.Bj hetuitbarsten derPoolgcherevobragt hj een liefhebberj-concerttot shnd, lutie,behoordehj t0then,dieden 29stenN0wurbj deberoemde chevalier#e 8t.Geeo
çe.
: vember 1830 grootvorst Condanti;n in het
als eerste viool werkzaam WRS.DM rvoor Belvedère overrompelden.Hj trad voorts in
schreefhj onderscheidene groote symfonieën, de gelederen der verdedigersvan Polens onafterwjlhj voorts met Gavln, en Led%cde hankeljkheid,en deed er zjne vurigo vrjconcerts spirituels''bestuurde.In 1784 werd heidsliederen weêrgalmen. Na den ondergang
hj belast met hetbestuurvan de r'
Ecolede van Polen vertoelze hj bj afwisseling in
chant et de déclamation'' waaruit in 1795 Zwitserland en Frankrjk.Hier schreef hj
hetConservatoireontstond,waaraan hj eerst onderscheidenefraajeproza-verhalen,zgoals:
a1s inspecteur en vervolgens a1s profbsseur :Oda''1 - rStraszny strzelec'', - en nKr0l
geplaatst werd.Intusschen had de omwente- zamczyska'
' leverde eene vertalinq van 0.
qling een nieuw veld geopend voorzjnemu- #ïJz4', gedichten,en gafondel'den tltel rTrzy

zikale werkzaamheid, zoodat hj voorvele strun/''3 deelen met hartstogteljke revolufeesteljke gelegenheden melodieën vel
waar- tionalre liederen in hd licht. Later voegde
digde,die metgeestdriftwerden begroet.Aan hj zich bj eene mystiek-godsdienstigesecte,
llet Conservatoire zorgde hj voor de verbe- doch toen deze door den om wentelingsvloed
tering der leerboeken, kwam in 1815 op van 1848 verzwolgen werd, trad hj weder
pensioen,woonde rustig te Passy,en overleed als schrjver Op en bezorgde eene nieuwe uitden 16den Februarj 1829.Hj was lid der gavevan zjne rDzieta (1852,3 d1n)''.
Académieenheeft,behalvevermeldpRequiem'',
G oszm ann (Friederike),eeneuitstekende
ook andere voortreFeljke kerkmuziek ge- tooneelkunstenares,geboren te W iirzburg den
schreven.

23sten M aart 1837,ûntving hare opleiding van

Gosselin (Pascal François Joseph), een IRIOVI*OIIW Constance Dclw te Miinchen, trad
verdiensteljk Fransch oudheidkenner,gebo- aldaax het eerst Op,w erd vooralte Hamburg
ren te Rjsselden 6denDecember1751,vol- uitbundig toegejuicht, verbond zich aan den
bragt van 1772 tot 1780 vele wetenschappe- Keizerljken schouwburg te W eenen en beljkereizendooreengrootgedeeltevanEuropa gaf zich in het lmweljk met den vrjheer
en vestigde zich vervolqensteParjs.Bj het 'von TrpkdqscFl Osten (1861).Hoewel zj toen
uitbarsten der Revolutle werd hj afkevaar- aanvankeljk hettooneelverliet,iszjin1862
digd naar de Nationale Vergadering, en de weder opgetreden, Om in de hoofdplaatsen
Koning benoemde hem t0tlid dercentralead- Van 0n: werelddeel een overvloed Van l0f

ministratievan den Handel.Daarna reisdehj teûogsten. Zj speelt vooralsoubrette-rollen
op nieuw in Zwitserland)Italië en Spanje, met ongemeene geestigheid en naïveteit.
werd lid van het Comité du Salut public,
Göta-elf (De)ofGötlta-en.iseenebevaarzag zich eerst geplaatst (1794)bj deafdee- bare rivier in het Zuidwesten van Zweden.
ling geographie van het ministérie van 00r- Zj komtbj Wenersborg uithetzuidwesteljk
l0g en werdin 1799pedeopzigter van hetka- gcdeelte van het W enernmeer, vormt kort
binet van medailles te Parps. Hj behield daarna de beroemde Trolhëtta-watervallenj
die betrekking onderhetKeizerrjk en bjde enverdeeltzich bj Kong-ëlfin2takken,die
Restauratie, en overleed den 7den Februarj het eiland Hisingen om sluitell. Na ecn loop
1830.Van zjnegeschriftennoemenwj:oGe0- van 10 geogr. mjl, nu eens langs bevallige
graphic des Grecs analysée (1790, met 10 en vruchtbare,dan wederlangs ruw e,rotsige
kaartenl'' - en mRecherchessurla géogra- boorden,stort zj zich uit in hetKattegat,phie systématique et positive des anclens de zuideljke tak beneden Göteborg en de
(1798)- 1813,4 dln met 54 kaartenl''.O0k noordûljke bj Björlande.
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Göt> kanaal (Het)ofGötl
ta-k- lisde uitgang. Handel en scheepvaart zjn er de

naam van een uitgebreid kanaalstelselin het
zuiden van Zweden,hetwelk,in verbandmet
de Göta-elf en met het W enern- en W etternleer de lloordzee raet de oostzee vereenigt
en voor de binnenvaart van groot belang is.
Het kanaal neemt een aanvang aan de oost-

voornaamste bronnen van bestaan,en destad
bekleedt wegens hare uitmuntende haven den
eersten rang Onder de Zweedsche koopsteden.

Jaarljks vallen ereen paarduizend schepen

binnen, even z0o veel zeilen er uit, en
Göteborg onderhoudt een regelmatig stoomzjde van hetW enern-meer,bj Kalleryd,en bootverkeer met de vooxnaamste havens van
leidtovereen afstand van 3geogr.mjldoor Europa. 00k de fabrieknjverheid neemt er
24 sluizen naar het 50 Ned.elhooger gele- eene hooge vlllgt, terwtll de visscherj er

gen W ikenmeer(ongevcer950 Ned.elboven wcder beginttebloejen.Voorheen wasdeze
de oppervlakte der zee). Van hier - zjn stad eene vesting,doch in 1806zjnhareveshoogste punt - gaat het met eene tusschen tingwerkengesloopt.Zjisin1618doorA staaf
de rotsen gebouwde sluis naar het Botten-

#.
4ft)1
/.gestichten ontwikkeldezich voorspoe-

.

meer,en dannaarhetW cttermeer(bi
.
JKarls- dig.In 1731isereeneOost-lndischeCompagnie
borg). Verder loopt het kanaal door het opgerigt, doch deze werd in 1817 ontbonden.
Borenmeer en het Roxenmeer naar het AsG öteland, Göthland Göthaland ofGötltaplanga-meer, vanwaar het door 16 sluizen in Rikeishetzuideljksteder 3 hoofddeelen van
de Slxtbaken-baai de Noordzee bereikt.De Zweden.Hetligttusschen heteigenljkeZwelengte van het kanalenstelsel isongeveer 13 den (Svea-Rike)tdeOostzeeendeNoordzee,
geogr. mj1 en de afstand van Göteborg en ishetschoonste,l
'jksteenmeest-bevolkte
naar de Oostzee n0g geen 60 geogr.mjl, gedeelte des Koningrgks.Het telt f
)p onqeterwjl de zeeweg de dubbele lengte heeft. veer 1784% L geogr.mjlnagenoeg 21
/gm1lDe bodembreedte van het kanaal is 15, de
breedtevan den waterspiegel25 t0t30 en de

lioen inwoners, en wordt verdeeld in Osteren W ester-Göteland, benevens eenigeandere
diepte3 Ned.el.Erztin58sluizen,waaronder gewesten en eilanden,van w elkeeen gedeeite
zich 53 schutsluizen bevinden.Op 11 plaatsen Ook we1met den naam van Zuid-Gotelandbheeft men havenkomm en aangelegd voor een stempeld wordt(zievoortsonderZweden.
q
50-tal schopen. Langs het geheele GötaGotha, de hoofd- en residentiestad van
kanaalloopteen Jaagpad,en erzjn34brug- het hertogdom Saksen-Gotha 0n e0n0 der
gen.- Het plan om diebeide zejën te ver- fraaiste steden van Thiiringen, ligtaan den
binden is het eerst opgevat doorblsschop Jo- noordeljken voet van het Thiiringerwoud in
F
zt
zlBrask (1516),doch nietvöôr dezeeeuw een bevallig oord op eene hoogvlakteaan de
door den jver van graafBogislar'
pp4 Platen Leine
H0f
. Zj is de zetel van de regéring,V3n
ten uitvoer gebragt.HetKanaalwerd in 1832 een
van appèl enz.,en telt rtzim 20000
voltooid en heeft 16 millioen thaler gekost. inwoners. Zj bestaatuit de eigenljke stad
Göteborg, Götheborg of Gothenborg,eene en 4 voorsteden, en bezitregelmatig aangeZweedsehe zeestad,isdehoofdylaatsderpro- legdestraten en ruime pleinen.Op eenehoogte
vincie Göteborgs-en Bohurlân ln W est-Göth- verheft er zich het deftige kasteel Friedenland,2 geogr.mjlvan dekustvan hetKat- stein, door hertog Ernst #d Vrome in 1640
tegat, aan den oosteljken arm derGöta-elf, t0t 1643 gesticht. Daarin heeft men eene
tegenover heteiland Hisingen,in een beval- groote kerk met de vorsteljke praalgraveny
lig oord,doorfraajevilla'sen wandelparken voorts een muséum enz. De sterrewacht,ten
omgeven, door de westbaan m et Stokholm oosten van het daarmede verbonden park , de
en door hetGöta-kanaalmetde Oost-zeever- schouwburg en de stoeterj behotlren er totde

bonden.Zj isna Stockholm de aanzienljkste fraaiste gebouwen, terwjl het kleine paleis
en volkrjkste stad van Zweden,reyelmatig in de Ohrdruferstraat eene belangrjke verzaen smaakvolgebouwd en ongemeen zlndeljk. meling vannieuweschilderjen bevat.Devilla
In elke straat van eenig belal:g vindtm en Friedrichsthal, tegenover den Oraqjerie-tuin
een kanaal, door houten bruggen overspan- gelegen, is in oud-Franschen stjl gebouwd.
nen. De straten en pleinen zjn met gasver- De merkwaardigste kerken der stad zjn de
licht,en hetgroote marktplein issedert1854

M argaretha-kerk met de graven van Ernstde

versierdmeteen standbeeldvanGustaafAdolf. Frtl-e, zjne gemalin en kinderen, en de
Er is een d0m , eene kazerne en eene Duitsc
he kerk. Andere merkwaardige gebouwen
*@
Zpn er de residentie van den gouverneur,
weleer toebehoorende aan koning Karel a'f,
die er in 1660 overleed, het stadhuis, het

kerk der Augustjnen met een groot altaarstuk van Emil Jakobs. Het reeds vermelde

muséum omvat vooreerst eene boekerj van

meer dan 200000 deelen, 1600 oude drukken
en meer dan 6000 handschriften,- verdereen
tuighuis, een prachtiy badhuis, de groote muntkabinetmet60000 munten,14000afdrukmagazjnen en hetstatlonsgebouw.Erisver- ken en 9000 afbeeldingen van munten, der een gymnasium meteene bibliotheek,een alsmede eenkunstkabinet5000 zeldzaamheden.
wetenschappeljk genootschap, een muséum Voorts heef'
t men er in de verzameling van

voornatt
lurljl
tehistorie?eenehandwerksschool, schilderjen,700stuks,- benevens50000kopereene zeevaart- en milltaire school,een han- en houtgravures, en 400 gipsafgietsels enz.
delsinstituut eene bank enz.Hetaantalinwo- Hoogst belangrjk iser 00lteeneconchyliënners,waarbj zich vele Engelschen en Duit- verzam eling van 23000 nummers.T0tdeinrigschersbevinden,bedraagterruim 55000.Alles tingen van onderwjsbehooren ereen uitmungetuigt er van welvaart en algemeenen voortend gymnasium ) verbouden m et eeue xe= l-
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Bclmnl eene hoogere burgerschool vxrJ0ngensea eenevool*raeisjes,eenek:veekschool
vooronderwjzers,eenehanflelsschoolen eene
.ng
verheidsschool.Dealdaargevestigdelevensverzekering- en brandwaarborgmaatschappj
van Arnoldiis in geheel Dtlitschland bekend.
De Gpthasche Bank,in 1855gesticht)werkt
met4millioenthaler.- Beroemdisvoortshet
aldaar gevestigd Geographisch Instituut van
Jw%tu Tdrfkd,terwjlerdeboekhandeldoor
6 frma's vertegenwoordigd wordt.Er is veel

geboden hadden?door een invalin hlm land.

Daarna sloot hj vrede met hen,zooals00k
later Valens in 369, nadat hj gedurende
2 Jaar tegen hen gestreden had.In dien tjd
begon het Christendom naarde leervan Arll
u
t0t hen door te dringen)zoodat de bisschop

Ul
slas(ziealdaar)den bjbelin hetGothisch

vertaalde, - een werk, dat t0t op onzen

tjd isbewaardgebleven.
De Gothen komen na dien tjd voorin 2
afdeelingen, nameljk die der Terwingen of
handel,en de njverheid strekterzich uitt0t West
yotlten (Visigothen) met den stam der

de vervurdiging van porselein,tabak,suiker, Thaifalen, die hen later naar Gallië vergeverwen, kagchels, papier, behangselpapier, zeldej van de Donau t0t aan de Carpathen
lederj cervelu tworst, machines en muziek- en de Dnlestr overoosteljk Hongarje, Siei
nstrumenten.- Men vindt deze stad reeds benbi
irqen, Walachje, Moldavië en Bessa'
vermeld in hetJaar900,en zjkwam achter- rabië zlch uitstrekkende,- en in hetzuiden
volgens in het bezit van de landgraven van van Rusland,tllsschendeDnjestrendeD0n,
Thuringen en de markgraven van Meiszen. diederoostgothen(Austrogothen).DeKoning
In 1524 werd er de Hervorming ingevoerd, van laatstgenoemden,Ermanrok geheeten en

en Ernst & Vromn verhief h=r t0t zjne uithet vorsteljkgeslachtderAmalen gesproresidentie.
tenjvoerdeheerschappj overdebeideafdeeH et hertog- Gotha omvat de grootste lingenjen t0t diep in Rusland waren de v0lhelft van het hertogdom Raksen-Cpùvp-GpïM keren Onderworpen aan zjn gezag.Zjn rjk
fzie aldur),en telt op bjna 26 D geogr. werd echter in 375 d0Or den stroom der Hun-

mjlruim 122000inwoners.
nen overdolven.Ermanrolt,110j= roud geGothen (De) is de n=m van een Ger- worden?doodde zich zelven,en zjnopvolger

maansch volk,datreeds in de 4deeeuw vôôr W ithim%r sneuvelde. De W estgothen, voortChr.de kustgewesten ten zuiden van de O0st- gestuwd d00r hunne oosteljkebroedersjnazee bewoonde, waar het volk nog in de men de wjk.Een gedeeltetrok onderaaneerste eeuw onzer tjdrekening - volgensde voering van Atltanaroltn> rhetgebergte,getuigenissen van Plinlws en Ptolemael
ueen ander gedeelte onder hetbevelvan .
&ç
gevestigd was.Voortsvinden wj van de G0- digern en Alarir over de Donau naar Benethen in de geschiedenis niets vermeld,totdat den-Moesië.Zj verzochten keizer Vqlensom
wjheninhettweede derdedeelder3éeeeuw eenig land, maar de smadeljke bejegening,
ten nnorden van de Beneden-Donau Mntref- die zj van de Romeinsche bevelhebbers Imfen,waar zj weldra in vjandeljke Mnra- poinns en Maœimn ondervonden, prikkelde
king kwamen met de Romeinen.Hoewelzj hen t0t oproer.Gothische benden,die in R0door de latere Romeinsche geschiedschrjvers m einsche soldj stonden, en Oost-gothische
vaak met den naam van Geten bestempeld landverhuizers,die,metk
%ajka<l
ten Alatlteus
lverden, stonden zj eehter in geenerlei be- aan het hoofd door de Rom einen waren af-

gewezenj voegden zich bj hen.In den grooten veldsla'
g bj Adrianopel,den 9den Augustus 378, door de Romeinen tegen hen gewu gd, sneuvelde Valens. Naar alle zjden
en z/n opvolger Gdl'
us kochtvan hen den overstroomden zj nu het land, en hielden
vrede.Reedsonder Valeriamu8(247- 260)na- M oesië en Thracië in bezit, nadat A tltatrekking tot dezen stam.Zj deden in 237 na
Chr. een inval op Romeinsch grondgebied.
Keizer Deelnstrok,nadatzj Thraclé verwoesthadden,in Moesiëtegenhen tenstrjde,

men hunne zeetogten een aanvang,waaru n IJ.riCA,die zich methen vereenigde,een vero0k andere stammen deelnamen.Op de noord- drag gesloten had met Tkeodo.nll!s t?,e Groote.
kustvan Klein-Azië werden Pityusen Trebi- Niet minder dan 40000 van hen traden in

zonde door hen verwoest, en bj een zden Romeinsche dienst.Alarik,uithetvorsteljk

rooftogt ondervonden Chalcedon, Nicomédia geslacht der Balten gesproten,vereenigde de

en Nicaea hetzelfde10t.Ten tjde van Gall'
L6 verschillende stammen onderzjnen schepter,
wl.
çstevenden zj met1000 schepen naarden verbrak in 495 hetverdrag,trok in 402 naar
Griekschen Archipel,plunderden Athene,C0- Italië,en overleed l
torten tjd na deveroverinthe,Argns en Sparta en hielden erstroop- ring van Rome in 410.Zjn zwagerAtltawlf
togten op het land.In n0g grooteren getale bragt het volk in 412 in het zuiden van
verschenen zj in 269,toen zj hunnen togt Galliëen na zjn huweljk metPlacldia,eene
uitstrekten t0t Rhodus en Creta,vervolgens zuster van keizer Honorius, in het zuiden
Macet
bnië en Thradë vernielden,doch bj van Gallië,waarhj in 415 na deverovering
Naïssus in Opper-Moesië door keizer Claudél
u van Barcelona vermoord werd. î'ogerik,een
overw onnen w erden. Awrelianwnverdreefhen vjand derBaïten,dienahem deheerschappj
voorts naar de overzjde van de Donau, verwierf, w erd reeds na 7 dagen gedood en
maar liet Dacië in hun bezit.Na dien tjd opgevolgd door W allia, die in Spanje voorhielden de zeereizen op,en eerstin 321 over- spoedig streed tegen de Alanen,Vandalen en
schreden zj wederom de Donau,maarkeizer Suéven,laatstgenoemden naar de noordweste-

Constant%
jn dreef hen tertlg en nam wraak ljke bergstreek dreef,en van de Romeinen
overde hulp,die zj tegen hem aan Loinius uit dankbaarheid een gedeelte van Aquitanië

GOTHEN.

ontving,w=r Tnlpsa (Tnu10uBe) de hoofdzetel werd van het W est-Gothisehe Wk)hetwelk nieuwe vastheid ontvingvan Tlte6dorikJ,
die in 451 in de Catalaunischevelden (Châlûns) Attila overwon, maar er tevenssneuvelde, en van zjn zoon Tltorismwnd.LaatstgenoemdewerddoorzjnbroederTkeôdorik.
JJ,
en deze door zjn broederA rik omgebragt.
Enrik regeerde met kracht en beleid van
466 tot484,deed de W etten te boek stdlen,
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het Spu nsch verfM ld, en het vonnt den
grondslag van het Spaansehe regt.D00r de

willekeur deraanzienljken en dewereldljke
magtderbisschoppen werdhetrjk inwendig

verzwakt,hoewelhetin 616 door de verove-

ring dernoordpuntvan Afrika (Ceuta)en in
624 doox het verdrjven der Grieken eene
aanmerkeljke uitbreiding had verkregen.Na
den dood van koning W itLza (710)riepenzjne
zonen,doordevexkiezingvanRôderik(R0drig0)
van deheerschappj beroofd,doormiddelvan
W itiza's broeder, Oppas, aaxtsbisschop van
Sevilla en van zjn zwager Jnlianus,gru f

en breidde zjn rjk in Galliëuittotaan de
Loire en de Rhône,t0taan de kustvan Provence en t0taan Italië,terwjlhj Arelate
(Arles)t0tzjn zetelkoos.Zjn opvolgerAla- van Septum )de Arabieren uitAfrika tehulp.
Hk II,dievoorzjneRomeinscheonderdanen M oesa)de stadhntltler van khalifTFtZR#,zond
een uittreksel uit hetRomeinscheregt(Bre- zjnveldheerrlrikderwaarts.Dezezegepraalde,
viarium Alarieianum)in gereedheid had doen Da 00n Btrjd van 9 dagen,bj Xerez de la
brengen, verloorhet leven en een groot deel Frontera in Julj 711. Bt1
'die gelegenheid
des rjksin den slag van Vol
zglébj Poitiers sneuvelde koderik en wel'd hetW estgothische
(507)tegen den Fxankischen vorstOAIO&CJ
.
C, rpk vernietigd.Moesa zelfstrekte in 713 de
geholpen door dr Bourgondiërs.D00r den verovering des lands uit tot aan Galicië en
Oostg0th The6dorkk,den schoonvaderdes ge- Asturië,waar vele Gothen onder Pelayo eene
e werd
sneuvelden,die Provenee en Arles bj zjn wgkplaats vonden; doch ook Galiciaan dezen in 734 Ontrukt, en alleen Asturië
bleefin hunne handen.
behouden, en daarover vcerde AmJ
'lcrïk,de
De Oost
yotlten vereenigden zich,metuitzon-

e
igen gebied voegje,bleefSeptimanië(Languedoc en Rousslllon) voor de W qstgothen

le benden, welke zich bj de
zoon van Alarik,ondervoogdjschapvanden dering van (
00stg0th Tltendes het bewind.Toen die Vorst W estgothen voegden, met de Hunnen. Na
in 531 in den oorlog met de Franken sneu- den va1 van Attila,dien ztjgevolgd waren,
veldejwashet Huis der Balten uitgestorven, woonden zj in Pannonië (Hongarje
' ten zllien het bewind werd bj keuze aanvankeljk den van deDonatl)tvan waarzj meermalen
aan Thmtdes opgedragen. Ondersteund door invallen deden in Noricum en in het Byzannderaanvoexing van 3broeders
e
ene Byzantjnschr,av,lodot
,zegepraaldein 554 tjnseherjk ot
Alltânagild op Ag%l
ie zich van de heer- W alamir, Tl
eôdemlr en Hridimlr, uit den
schappj had meester gemaakt, terwjl de stam derAmalengesproten.Zj boden weêrGrieken zich oy dezuidkustvan Carthagena stand aan de aanvallen der Hunnen, en in

t0t Lagos vestlgden.Leôri
ld heel'
schte als 470 aan die der vereenigde Suéven,Aleman-qi
een magtig vorstder Gothen van 569 tot586) nen,Sarmaten, Skiren en Rugiërs.Na den

il
r geleidde %'
Tdlmir zjne
overwon de Gascogners,die dewjk namen dood van WaIamt'

naar de Pyreneeën, en dempte met geweld benden naarItalië en overleed gedurende dien
den opstand der aanhangers van het R. Ka- togt. Keizer Glyclrius haalde in 473 diens
tholieke gelpof,hetwelk ten tjde derRomei- evenzoo genoemden zoon over,Om zichmetde
nen in Spanje verbreid was en nok bj de W estgothen te vereenigen.Keizer Leo kocht
Ariaansche Gothen voorstanders gevonden in 460 van Tlteôdemim den vrede,en de zoon
had.Zjn zoon Hermenegild, die zich bj de van dezen, Tlte6dorik, die in 475 den troon
R.Katholieken gevoegd had,werd te Sevilla aanvaardde en den naam van &'Groote ver-

na eene belegering van 2 jaargevangen ge- wierf, werd oygevûed aan hetByzantjnsche

nomen en naarValencia in ballingschap ver- H0f.Macedoniè en Thessalië werden door de
wezen.Toen htjvan hier op devlugtging Oostgothen V0rW00St, Waarna deZ0 Zich Ve8en bj zjne aanhouding geen afstand wilde tigden in Opper-en Neder-MoesiëbjdeW estdoen van het R.Katholiek geloof)lietzjn gothen,die hier en in Thradë waren achtervader hem ter dood brengen.De Suéven,die gebleven en er onderden naam van Kleinere
hem ondersteund hadflenj moesten bukken Gothen (Gothiminores of Moesogothen) t0t
(585)en de Bourgopdiërs werden uitSepti- in de 6de eeuw hun gezag handhaafden.D e

manië verjaagd.Leo
''
p/sl# werd in 586 opgevolgd door zjn zoon Réeeaeed,doch deze
omhelsde de R.Katholieke godsdienst.Onder
hetnlstigbewindvan hem envan zjneopvol-

staatkundevan denByzantjnschenkeizerZeno

zochtbeidevolkeren en 00k hunnevorsten,die
alle twee den naam 5Tan Theôdorzk droegen,

tegen elkander in hetharnasteJagen.Daar

gers vermengde zich de Germaansche metde dit niet wilde gelukken,haalde Zeno iu 488
Romaanschebevolkingten hetGothisch moest den Oostgothischen vorst Tlteôdvrik Over,om

het onderspit delven voor hetLatjn,waarnaarhetSpaansch zich hoofdzakeljk vormde.
keecasldnth (649- 612)deed de Opteekening
der Avetten voortzetten! en zjn wetboek,
Forum Judicum (L(
)x Vlsigothorum), in het
Latjnopgesteld,werdgeldend verklaard voor
al ztll
ze ont
lcrdaneu.Onder den naanl van
nFuéro juszgo''werd het in de 13de eeuw in

met zjn stam en vexgezeld doorde Rugiërs

naar Italië te trekken, waar Odoacer heer-

schappj voerde.DeGepiden,diehen bj Sirmium den weg zochten teversperren,werden
overlloop gew orpen.Odoaeer leed eerstin 489

bj Aquileja en vexvolgensin 490 bj Verona
de nederlaag.Terwtjlvoorts Tl
teôdorik Italië

en Siciliëveroverde)hielllOdoacerzich staanile
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te Rqvenna t0tM n 493,doch moestzich ein- deed N- sesj door Jntinianns, na. het ver-

'ilas,derdeljk overgeven en werdomgebragt.00k het w erpen der vredevoorstellen van Tot

bewind pver de Donau-eilanden,die (100r H0- waarts gezonden meteen grootleger,hetwelk
.$1/,den broeder van Odoaeer,werden be- uitHunnen,Herulen enLongobardenbestûnd.
stuurd, viel in handen van Tlteôdorik,wiens Bj Taginae,tusschen Gtlbbio e11Nocera,in
gebied zich nu overItalië,Siciliö,Pannonië, de Apennjnen <eleen veldslag voûr,wyarin
otilas
Savië, Dalmatië,een gedeelte van Noricum , Nan er de overwinning behaalde en T'

Hoog-Rhaetië en Provenceuitjtrekte.Hj er- doodeljk gewond werd.Tqian,thansdoorde

kende de souvereiniteitvan keizerAnastasll
u, Gothen t0t koning gekozen, trok n= r been deze legde hem geenerleibelemmering in neden-ltalië,Om Cumae,waar zich de schatden weg. Zjn roem en zjn invloed deden ten van Tbtilas bevonden, te ontzetten, en
rses rultteuitRome derwaarts.Dezelaatste
zich gelden overaldeGermaanschestammen, Na
en ult Ravenna of Verona regelde hj, als wist den bevelhebber der Gothische vloot om
koning der Gothen en Italianen,de binnen- tekoopen,zoodatTL)'
aszjnegunstigepositie
bj den Vesuvius verlaten en naar het gel
a
nd
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e
s
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me
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g
r
o
o
t
beleid, met eerbled voor de Romeinsche be- bergte trekken moest.Destrjd nam eenaan-

schaving, maar tevens methetdoel om bj vangenwerd 0ok nahetsneuvelen van Tqia.
g
zjne Gothen,dietengetalevan 200000wcer- doorzjnesoldaten voortgezet,t
lochdezeleden

bare mannen een derde gedeelte van Italië in de nederlaag, en het overschot verwierf op
bezithielden,het Ariaansche geloof,de Ger- den derden dag verlof,om onqehi
nderd afte
maansche zeden en de aloude dapperheid 0n- t
r
e
kke
n.
So
mmi
g
e
n
v
a
n
h
e
n
r
l
e
ye
n hierop 2
veranderd te handhaven.onder zjn bestuur hertogen derAlemannentehulp,dleeen stroopbegon zelfs de landbouw in Italië weder te togtdeden doorItalië,doch in 554bjCapua
bloejen,- en terbeslissingvan regtsgeschillen doorN arse.%overwonnen werden.In515gaven
tusschen Gothen en Ttalianen werd in 500 in Conza 7000 Gothen zich over aan Nan es)
het pEdictum Theodorici''uitgevaardigd. Na de Gothische bevelhebber Vidin werd in 556
zjn overljden (5Q6)nam zjnedochterAma- gedood,en daarmedenam deoorlog een einde.

IJ.
:lizlfAJ ten behoevevanharenminderjarigen Vele Gothen begaven zich alskrjgsknechten

k
zoon Athâlk ik de teugels van het bewind in
handen,doch toen deze in 534 gestorvenwas,
liet haar neef Theodatus haar om het leven
brengen. Alsnu gaf keizer Jl
utinian'
ts bevel
aan Belisariu.n,om Italiëte heroveren.Zoodra
deze voorwaarts rukte in Italië,werd Theodcfl.
g door het leger afgezet en vermoord,

naar Byzantium , en andere verht
lisden naar

Rhaetië en naar Noritmm ,terwjlzj,diein

Toscaneachterbleven,w eldrawegsmoltenonder
de Italiaansche bevolking.
Aan de ZwarteZee bevonden zich van olds
oostgothen, de Tetraaâtisolte GpfAep, die er
in de dagen van Ju tiniamus vereenigd waren

nadat Viti
ge,
n in 536 t0t koniny wasuitge- met den stam der Htmnen.Hetschjnt,dat
roepen. De R. Katholieke Itallanen kozen overbljfselen daarvan n04 i
n de16deeeuw in
de zjde der Grieken. Rome en Ariminum de gebergten van de Kmm te vinden waren.
w erden aan de Gothen ontrukten vruchteloos

Onderscheidene andere Oostersche stamm en

door Vitigenbelegerd,terwtlldaarentegen zjn waren met de Gothen min ofmeer vermaagneef Vraias het afvallige M ilaan in 539 her- schapt en dragen gezamenljk den naam van
overde en verw öestte. Door Provence af te
staan aan de Franken had Vitiges in deze
trouwelooze bondgenooten verkregen,die onder Theodebertvan Austrasiëdoor Italiëtrok-

Gothische volken. Daartoe behooren de Bastarnen, Peudnen, Gepiden, Rugiërs, Herulen, Avionen en W andalen, die echter alle

verdwenen zjn.Tusschen de Pontus en de
Oostzee, waar zj langs de Donau en de
W eichselgevestigdwaren,zjn de Slawen en
Hongaren doorgedronqen. De sage, dat de
Gothen uit Skandinavlë,waarzj hun naam
Jnstinianun, hierdoor verschrikt, verlangde aan Göthland gaventzuidwaartszjn getrok-

ken en zich nestelden aan dezuideljkehelling der Alpen.Beter gelukte zjne poging,
om Chosroës,koning van Perzië,over te ha1en t0t een invalin het Byzantjnscherjk.

naar vrede, doch geheel anders was het ge- kent heeft geen geschiedkundigen grond.voelen van .
Belisarius. Deze versmaadde de Overden zoogenaamdenGothischenbouwstjl,
kroon, hem door de Gothen aangeboden, zie Bouwknnst,en over de Gothische taal,zie
wierp Vitkgesterug naarRavenna,veroverde Duitsehland.
in 540 deze stad en voerde den Koning geGotter (Friedrich W ilhell),een Duitsch
vangen naar Constantinopel.De Gothen,die dichter,geboren te Gotha den 3ken september
in Opper-ltalië hunne onafhankeljkheid n0g 1746,studeerde te Göttingen en rigtte ereen
bewaard hadden, kozen nu lldibad, en na l
iefhebberj-tooneel 0q.Reeds in 1766 wer;
den d00d van dezen den edelen T'
otilast0t hj benoemd t0t archlvaris te Gotha',en in
koning. Deze maakte zich wederom meester 1767 ging hj als secretarisvan legatie naar
van het platteland, doch de groote steden l'etzlar.In hetvolgendejaarvergezeldehj

bleven weêrstand bieden. Rome werd door een paarjonkersnaar deuniversiteitteGötT'
otilas geruimen tjd belegerd, in 546 door tingen rn stichtte er met Boleden pMusenal-

list veroverd,doch spoedig weder door Beli- manach''.In 1769 keerde hj naarGotha en
dcdfx.
: genomen, die, in 544 naarItalië ge- in 1770naarzjn postteW etzlarterug,waar
zonden, zonder veel krjgsvolk tot in 549 het verkeer m et Goethe,Jernsalem en andere
zich wist staande te houden, maar de zaak ontwikkelde Jongelieden een weldadigen inniet tft een beslist einde k0n brengen.Dit vloed op hem oefende.Nadathj in 1771t0t
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geheimsecretaris te Gotha benoemd was,deed

hj in 1774 eene pleizierreis naar Lyon en
leerde er den Franschen schouwburg kennen,
waarmede hj steeds bjzonder was ingenomen.Nazjn terugkeerleverdehj zjneeerste
tooneelstt
lkkenten Ook zelt'bezathj groote
gaven voorhettooneel,beuevensde zeldzam e
gaafder improvisatie.Hj overleed teGotha
den 18den Maart 1797. Van zjne werken
noemenwj:poedi
chte(1787-1788,2d1n)'',XSinqspiele(1788)''t- enpschauspiele(179o
r)'',
terwjlna zjndood een derdedeelzjnerpGedichte''versehenen is.

Gottfried. onder dezen naam vermelden
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Sultan van Egypte Vernam , dat de 300000
Kruisvaarders,die Antiochiaveroverd hadden,
t0t 20000 waren verminderd,rukte hj met
een leger van 40000 man tegen hen 0p.Gott-

fried echter tastte hetaan in de vlakte van
Askalon,en de overwinning,die hj aldaar

behaalde, steide hem in het bezit van nage-

noeg geheel Palaestina.Nu regelde hj de

aangelegenheden van den nieuwen Staat,benoemde een patriarch,stichtte2 domkapittels,
bouwde een klooster in het da1Jonapkaten

deed wetten ontweqen.lIj overleed echter

reeds den 18den Julp 1100,en zjn stoFeljk
overschot werdin denabjheid van hetHei-

lige Graf ter aarde besteld.De geschiedenis
wj:
GotLfeied rœa Bœdllon, hertog van Neder- prjstdezenVorstwegenszjneopregtevroomLotharingen,geboren in 1061. Hj was de heid,en zjnedeugden zjn vooralverheerljkt
oudste zoon van graafElntachiu.%vanBoulogne

door Tassoin het pverlostJerusalem''

en Ida,dezustervan GottfviedmetdenWllf,
hertog van Neder-LotharingenjwiensOpvolger
hj werdin1076.Hethertogdom Bouillon,te
voren t0t hetgraafschap Ardenne behoorende,
ontving hj tengeschenke.Deroem zjnerhel-

Gotfried '
t
lczl Straats%rg,na Waltkc 1)Js
de T'ojel?
zdtl den meestbegaafden dichteruit
hetnlldden-Hoogduitsche tjdperk.Ofhj dezelfde is, die den 18de Junj 1207 onder den
naam van Godefredns.
Ao#elc.
ri?t,
9& Argentina

slag bj Merseburg tegen hertog Rltdolf van
Zwaben en bj deverovering van Rome,was
oorzaak,dat hj in 1095 qekozen werd t0t
Opperbevelhebber der Kruisrl6ders,waarmede
hj,nadat hj zjn hertogdom terbestrjding
der kosten aan den bissehop van Luik verpand had,in het voorjaarvan 1096,vergezeld doorzjne broedersE'
l
utaehi'
l
u enBaldlawl.
:, naar het Oosten trok.Nadat hjkeizer

heid beslissen. Ontwjtelbaar echter is het,
dat hj eene geleerde Opvoeding genoten had
en tot den burgerstAnd behoorde, d= r hj
door zjne tjdgenooten als pmagister''betiteld wordt.Hj dichtte zjn hoofdwerk,den
nTristan'')waarvan hj bj zjn overljden 0n-

dendaden in den oorlog voor Keizer Hendr'
ik
IV in Duitschland en Italië, vooral in den

eene oirkonde van koning Pltilipp%s als getuige onderteekende,kan m en nietmetzeker-

geveer Gde in 20000 verzen in gereedheid

hadyin deJaren 1207t0t1210,bj hetleven
van Hartmannnonu4.
?
t:,aan wien hjdedichAleœilu Cp-zdepv.
s gedw ongen had, hem een tcrljke eerkroon gaarne toekent, maar niet
naa
r
het
He
i
l
i
ge
Land
t
e
V0
r
vrjen doortogt
aan Wol
fram von .o cFzesùccFz,op wiens rparschaFen en het leger der Kruisvaardersvap zival''hj zinspeelt. De sage van Trotan en
levensmiddelentevoorzien,terwjlhjbeloofde, Isolde was in hetOosten algemeen bekend en
dat.hj alde plaatsen,die hj aan de Onge- leverde reeds vroeg stof 3,an verschillende
loovigen Ontrukte,in eigendom aan den K ei- dichters. Reeds vöör 1170 had Eilkart rO1
zer zou toekennen,toog hj voorwaarts en Oberge haar naar een Fransc'h gedichtin het
veroverde eerlang Nicaea en Antioehia (1098). Duitsch bew erkt.Ook Gottjkiedputteuiteene
Aleœius echterw asw revelig,om dat deK ruis- Fransche bron,nameljk uit00n gedicht van
ean .& efJsgk (Bretagne), hetwelk
vaarders in de nabjheid van Constantinopel Thomas '
geplunderd hadden, en achtte zieh nietver- verloren is gegaan.Zju onvoltooid stuk werd
pligt,zjllebeloftetehouden,zoodatGottfried vooxtgezet door Uleolt von T'J.rA:?Y , die in

en zjne krjgslieden,in Antiochia ingesloten,
weldra door gebrek werden geteisterd.Toen
werd, op V nwjzing van een geesteljke uit
Provence, die verklaarde dat hj deswege

1240 leefdeen op eene vrj drooge wjzeeen

slot poogde te bezorgen aan het gedicht, en
tegen heteindeder13deeeaw doorB einrichros
Friberc?diem etgoedgevolg den diehttrantvan

eene openbaring ontvangen had, de heilige Gottfried zochtna te bootsen.Behalveden
lans gevonden, en dit schonk aan de Kruis- DTri
stan''heeftmen van Gottfriedn04 eenige
vaarderszo0yrootenmoed,datzj eeneschit- liexdichten,maar de ptzofzang op Chnstus en
terende overw lnning behaalden op de Turken. Mari
a''is niet van hem afkomstig.Gotfried
Na eene belegering van 5 weken veroverden bezateene levendige verbeeldingskracht, een
di
e
p
gevoel,eene uitgebreide kennis van het
zj Jertlsalem, waar alle Ongeloovigen over

de kling werden gejaagd,hoeveelmoeite de
zachtmoedige Gotfried ook aanwendde,Om
de woede vanzjnesoldatentebeteugelen,althans volgens sommigen, terwjl anderen
vermelden, dat hj de slagting aanmoedigde

menscheljkharten eeneoorspronkeljkegeestigheid, - alzoo alle gaven? welke den
raensch t0t dichter Vormen. Trouwens de
DTristan''wordtvoor een meesterstuk gehou-

den.Tot zjne navolgers in de 13de eeuw

en m et eigen hand bevorderde.Acht dagen behoorden Konrad Fl
ecke,Rgdolf'
pt
)zlMmsen
later kozen de bevelhebbers van het leger Konrad '
ppz Wiirzbnry. Van den rr
laristan''
hem t0t Koning van Jerusalem , maar Gott- bestaan verschillende uitgaven, onder welke
f'
ddt
fweigerdemetdekoningskroonteprjken, vooraldie van Becltstein in de rDeutscheClaswaar Cltristgts dedoornenkroon gedragen had, sikern des Mittelalters''aanbeveling verdient.
en vergenoegde zich metden titelvan hertog
Gotthard (St.),alzoogeheeten naareene
en opziener van het lleilige Graf. Toen de kapèl, door den heiligen Gottltard,bissehop
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van Hildesheim in het klooster Disentis, in
de 124e eeuw gesticht, is de naam van een

Het Sf. Gotthands-hosyke bevindtzich een

weinig lager dan het hooqste gedeelte van

gebergte in de middelsterj derCentraal-Al- den bergpas. Het verheftzlch op het grondPen.Hetisaan allezjden é00rhoogetoppen gebied van Tessino,tegenover hetvoormalige
omgeven.op den noordwesthoek,d1e met de tolkantoor (dogana) of Albergo diGottardo,
bergen van het Berner-oberland verbonden een geweldigen steenklomp,waar de postwais,verheft de Galenstock terhoogte van ruim gen van paarden wisselt.Hetklooster(h0s3000 Ned.el zjne besneeuwde knlin,van- pice) wordt doorliefdegaven in stand gehouwaar over een afstand van 6 uren gaans de den en do0r een pachterbediend.Hetherbergt
Rhônegletscher 'in W allis afdaalt. In het Jaarl
jks qemiddeld 11-of 12000 personen en
zuidwesten verrjst de Mutthorn bjna even verschaft ln dien tjd ongeveer20000 portiën
zn0 hoog. Tusschen die beiden is een prach- brood, soep en k0ëJ.Dezeinrigting isgeen
tige nieuwe weg gebouwd uitW allis overde klooster,zooalsmen op den Grooten St.BerFurca in het Urserendal.Aan de zuidzjde nard en op den Simplon aantreft.Er isslechts
verheFen ziçh 4e Fieudo,de Prosa,deFibia een kapellaan,die tevens voor de meteoroloen de Pisd'
era,alle slechts weinig lager dan gische waarnemingen zorgt. Men vermeldt,

3000 Ned. el.In den zuidoosteljken hoek dat het oudste hospice er ten tjde vanhet
stnatde Cornera.In hetOosten verhefen zich
de Sixmadun en de Cima de Badus,en in
het noorden de Crispalt,omstreeks van dergeljke hoogte a1s de voorgaanden.Deze ring
van reuzengevaarten, met 8 gletschers ge-

Condlie van Baselgebouwd is t0t opneming

vanyxaelatenjdieuitItaliederwaartsreisden.

Het ls vernieuwd in de 17de eeuw door Borroe o en kardinaal Viseonti.Den loden April
1775 werd het door een sneeuwval weggetooid, omgeven eene op velerlei wjze ge- rukt, doch hersteld, maar in 1799 door de
kloofde hoogvlakte,welke eene uitgebreidheid Franschen weder verwoest.In datjaarheeft

heeft van 5 Q geogr.mjl,eenehoogtevan het in de krjgsgeschiedenis doorde gevech2500 Ned. el boven den spiegel der zee, ten der Franschen tegen de Russen en 00sen in het bezit is van 17 kleine dalen en 30 tenrjkers en vooraldoor den togt van k
%ymeren, onder welke zich het Luzendro-meer YJrJY eene groote veM aardheid verkregen.
bevindt,dat 1
/4geogr.mj1langisenvoedsel Hoogstmerkwaardigiseindeljk de&.Gottverschaft aan de Reusz. De St.Gotthard is Alrdd-e tlprfz/d.q,welke gebouwd wordtom het
dus eigenljk geen berg,maareene doo1
'een regtstreekseh verkeervanDuitsc,hlandenItalië
reusachtigen rand Omgevene kom.Iptusschen d00r Zwitsexland heen te bevorderen.Geruikan men hem 00k a1seen bergknoop beschou- men tjd was hetantwooxd verschillend op
wen,wantaldaarvereenigenzich,a1sdestralen de vraag,op welkeplaats men een wegmoest
in eene ster,versehillendebergketens,terwjl boren door de Alpen.In Italië vestigde men

hj rivieren a1swaterstralen nMralle zjden hoofdzakeljk de aandacht op de oosteljke
uitzendt,zooalsdeRhône,deReusz,deRjn, Alpenpassen, - in de rjkste Zwitsersche
alsmede de Maira, Ticino en Tosa, welke
zich naar hetLago Maggiûre spoeden.
De 8t.Goff/zr t
sdyc:,ongeveer2900Ned.el
hoog, is de oudste der Duitsch-ltaliaansche

cantons verlangde men een weg, die meer

in hetmiddengelegen was,- terwjldeoosteljke cantons eene spoorbaan begeerden door
Graauwbunderland,en dewesteljke doorden

verbindingswegen.Hetschjnt,datdeLongo- Simplon. Allengs echter begonnen de voorbarden daarvan het eerst gebruik gemaakt standersvandenSeptimer,den Bernhardino en

hebben.OmstreekshetJaar1300verhiefzich den Simplon hun invloed te verliezen,zoowel
een hospiee aan den voetvan den berg op de wegensomstandighedenvanplaatseljkenaard,
plek, waar thans het dorp Hospenthalgele- als, wat den Simplon betreft,omdat deze te
gen is)en in de 14de eeuw ,na hetontstaan digtbj denreedsdoorboorden Mont-cenisgevan het Eedgenootschap,werd deze weg het legen was, en toen de Italiaansche regéring
hulpmiddeltoteen druk verkeer.Eerst in de besloot,om een bepaald plan voor testellen,

Jaren 1820- 1824 en 1828- 1830 echterwerd lietzj 3 Alpenpassen,den St.Gotthard,den

door de canton! Uri en Tessino de tegen- Lukmaniëren denSpliigengedurende11/cJaar

woordige prachtlge weg gebûuwd door het door eene bevoegde comm issie onderzoeken,
da1derReusz,over de Pashoogte,en aan de die een uitmuntend rapportuitbragt.Daaruit
andere zjde doorhetTremola-dalnaarAiro- bleek,dateen tunneldoor den St.Gotthard,
10. Als bergweg neemt de St.Gotthardsweg in weerwilvanzjnegrooterelengte,demeeBte

eerst een aanvang bj Amsteg in hetdalder winsten z0u opleveren.Voorts z0u de tjd,
Reusz.Hj is onyeveer 6 Ned.el breed en waarin het doorboren volbragt k0n worden,
heeft eene klimmlng van 5- 6 % en op het bj den St. Gotthard hetkortst, en bj dqn
meest 7- 10 % jzoodatmen ermeerendeels Spliigen het langst zjn.O0k z0u men bj
zonder remtoestelrjden kan.De passagiers- eerstgenoemden volgens deregte1jn kunnen
wagen volbrengt den togt van Fliielen aan werken,terwjlin deOverigen 2 krommingen
het Vierwaldstâttermeer naar Bellinzona in vereischt werden. Italië liet nu het vroeger
den tjd van 14 of15 uur.Zelden isdeweg ontworpen plan van een Spliigen-tunnelvaren,
desw inters langerdan eenew eek doorsneeuw dûch in 1866w eifeldemennogtusschen den St.
verspexd.ln den tjd van hetvallenderlawie- Gottharden den Lukmaniër.zoowelinItaliëa1s
nen ishj echternietzonder gevaar,en men in Zwitserland beschouwde men intusschende
heeftberekend,daterJaarljksgemiddeldzes zaaka1seeneintexnationaleonderneming,zoodat
maal onheilen plaats hebben.
00kdemeernoordeljkgelegeneStatendebehulp

GOTTHARD-A öTTINGEN.
zamehand moesten bieden.Baden was hiertoe
aanstonds bereid, en Pruissen nam op zich,
om daarover de andere Duitsche Staten te
hooren,als kort daarna de 0orlog uitbarstte.
Toen vervolgens de zaak wederaan de orde
kwam,werd,temiddenvandeverdeeldheidder
Cantons)deverklaringvernomen,datmenalleen
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volqens weder,en komt uit bj Airolo.De
borlng is in Augustus 1872 opgedragen aan

FavreuitGenève.Dekostenbljvenbenedende
raming enbeloopen 48millioen ikancs,terwjl
devernuftigeaannemerdoorverbeteringzjner
werktuigen hoogstwaarschjnljk den vergundentjdvan8jaarbekortenzal.Dedagbladengegeldeljke ondersteuning zou geven aan een wagen trouwensreedsvanhetgrûotaantalNed.
tunnel door den St.Gqtthard.Dit gafaan de ellen?dqtiederetmaalgeboordwordt(1874).
Zwitsersche Bondsrege
'ring gelegenheid! om
G bttlngen , eene bevallige stad in een
zich krachtiger met deze Mngelegenheld te vruchtbaar dal aan een kanaal van de Leine
bemoejen.Dientengevolgewerd in September en aan den voet van den Hainberg in de
en october 1866 eene confbrentie van belang- landdrostenj Hildesheim van het voormalig
hebbende Staten te Bern gehouden,waarmen koni
nyrjk Hannover gelegen?teltomstreeks

0y grond derontwerpen van hetspoorweg-comlté hetvolgende spoorwegnetvaststelde:A1s
hoofdljnen Chiasso-tzugano-Bellinzona (53700
Ned. el), Bellinzona-Biasca-Flûelen-Goldau
(125700 Ned.el),- en alszjtakkenGoldau-

16000lnwoners,isdoorlommerrjkelindenlanen
en parken (met het monumentvan Bûrger)

omgeven,en op hetmarktplein methetmetalen standbeeld van W illtelm IV versierd.Men
heeftereenigefraajekerken,eengymnasium ,
Tmmensee-Kusznacht-Liizern (23400 Ned.el)t eene uitmuntendeindustrieschoolenonderschei-

Goldau-st. Adrian-zug (15400 Ned. el)j en deneinrigtingen vanweldadigheid.Voortszjn
Bellinzona-Locarno (18000 Ned.el),alzoo te er onderscheldenefabrieken en zjisdooreen
zamen 236300 Ned. e1. De aanleg z0u zich

spoorweg met Casselen Hannoververbonden.

uitstrekken over2 tjdperken,zoodatdeljnen Hetmerkwaardigstiserechterdeuniversiteit.
ten noorden vanFlielen,alsmededeljn Bel- Zj werddoorkoning GeorgeTf,keurvorstvan
linzona-tzuganotegeljkmetdengrootentunnel, Hannoverjin 1734 jestichten den l7denSepen de overige reeds vroeger geopend konden tember 1737ingewjd.Weldrabloeide zj 0nworden.Volgens de berekening van den inge- gemeen.Men heefter eene dergrootste boekenieur Grattoni,die ook den Mont-cenis door- rjen van geheelDuitschland,daarzj400000

boord heeft, z0u de aanleg van den tunnel deelen en 5000 handschriften telt.Op voorstel
een tjd vereischen van 81/cof9jaare11eene van Albrech,t 'rt)l Haller Tverd er voorts ill
s0m van 62 millioen francs. De kosten van 1T70 een W etenschappeljk Genootschap gehet geheele ontwerp zjn geschatop 156 mil- sticht met eene wiskundige, natuurkundige
lioen francs. De sterkste klimming van den en geschiedkundige klasse.Het geeftverhanweg is, bj toepassing van het stelselvan delingen van zjne leden uit en doet de pGötAgudio of Fell,bepaald op 1:20 over 24000 ti
nqer Gelehrten Anzeigen'' in hetlichtverNed. el, terwjl zj op hetandere gedeelte schjnen. Verder behoort t0t de universiteit
ll
1l
7
cht
slechtB1:40bedraal.Laterbeslootmen,de e0n muséum , is
chi
d7e3rjgeenstie
n ,0n eene Ver1jn Bellinzona-Locarno dooreene ljn Bellin- zam eling van
gravure8, 0en
zpna-Magadino-ltaliaansche grenzen (Pin0)te botanische tuin, eene anatomie-zaal, een zie-

veN angen,meteen zjtaknaarLocarno,waar- kenhuis,eene veeartsenjschool,eenchemisch
do0rdegezamenljke lengte klom t0t263000 laboratorium en een kostbaar phqsiologisch

Ned.el en de geraamde s0m t0t 187 millioen kabinet,- vcortseen physisch kablnd ,eene
francs. Zwitserland verbond zich voorts t0t Bterrewacht,eenelandbouw-académie,eenthe-

het leggen van eene brug over de Rjn bj ologisch seminarium enz.Duizendelongelieden
Basel, en Italië tot het verlengen van den

uitalle oorden van Europa hebben te Göttin-

pyoorweg van Chiasso naarCamerlata en van gen hunne opleiding ontvangen,en beroemde

Plno (0p den linkeroevervan hetLago M'
ag- hoogleeraren zjnerwerkzaam geweest,terwjl
giore) naar Varese of naar een ander punt de regéring er de vxjheid der we/nschap
van hetItaliaansche spoorwegnet.Metdeljnen eerbiedigde.In 1823 waren er 1547studenten,
Biasca-Lago-Maggiore en Lugano-chiasso zou doch dit aantalw as in 1834 nagenoeg op de
m en aanstonds beginnen,dcch metde overi- helft gedaald.D e universiteitvierde in 1837,

gen op zoodanigen tjd, dat zj tegeljk met tegeljk met de inwjding van een nieuw en

de tunnelbaan konden geopend w orden.
prachtig académiegebouw ,het feest van haar
D oor de Badensche ingenieurs Beek en Ger- honderlarig bestaan.ln hetzelfdeJ= rechter
f
z4k,van welkelaatstgenoemdet0thoofd-inge- werden de zeven hoogleeraren Albrecltt DJAF
ss,de gebroeders Grimm
nieurbj den St.Gotthardsspoorwey benoemd mqnn,Emald,Gernin'
is, zjn met betrekking t0t de ngting van en Willtelm W eber uit Göttingen verbannen.

den tunnel reeds lang te voren belangrjke omdat zj hetgewaagd haddenjtegen de oponderzoekingen inçesteld.Volgenshetaange- heëng der constitutie van 1833 verzet ln te
nomen plan berelkt de spoorweg dien bj teekenen,terwjl in 1840hetOverljden van
Göschenen (ongeveer 350 Ned.el) boven de 0. M ûllex een zwaren slag toebragtaan de

opgervlaktederzee.Hj wordt14800Ned.el
(rmm 21/c uurraans)lang,en moetgeboord
worden door gllmmer- en talklei met vele
kwartsaders, en over eenr lengte van 2300

universiteit.In 1848 keerden Et
vald en Weber

derwaarts terug, terwjl voorts de regéring
zich bejverde,om er nieuwe inrigtingen en
gebouwen te doen verrjzen.In 1864waren
Ned. el door graniet-gnels. In den tunnel er 118 hoogleeraren werkzaam ,en het aantal
klimt de spoorweg n0g 15 Ned.el,daaltver- studenten bedroeg destjds700.
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Göttingen vinden wjreeds ndelodeeeuw krjrsmagt,bepaaldeljk bestemd voorde ververmeld.De stad ontving van pfalzpaafHen- dedlging van het eiland.Zj bestaat uit :1
ddk en keizer Otto stedeljke regten,die kompagnieën en telt, behalve de oëcieren)
door OttoAeJKind (1232)en hertog Albreeh,t 8500 man infanterie en 236 man artillerie.De
(1288)@@bevestigd werden.Van 1Q8G t0t1463 hoofdplaats is W ipby aan de westkust, en
W aS ZP de residentie van een naar haar ge- de versterkte haven Slite-ot'Slitöhamm aan
noemd vorstendom , en vooral wegens hare de oostkustisde beste dergeheeleoostzee.lakeûs W:B zj eene belangrjke hanse-stad. Dit eiland behoorde reeds in otlden tjd aan
In 1531dronqer de Hervorming door, en in Zweden en we1t0tGöteland,dqch had afzon-

den Dertigjarlgen O0r104had de stad veelte
ljden.Na eene belegerlng van 7 Julj t0t2
Augustus 1626werdzj door Tillyingenomen
en bleef langer dan 5 jaar in hetbezitder
Keizerljken, toMat zj in Februarj 1632

weder in handen vielder Zweden onderhextog W illtelm l)x Y :iplce.D00r deze gebeurtenissen was hare welvaart vernietigd, en
eerst de stichting der universiteit hief haar
op uithare vernedering.
Met den nM m van Göttin-qer dîcAfdrsowd

derljke koningen en een eigen landregt,en

droeg vervolgens den titel van graafschap.

Van 1361t0t1646 stond hetbjna onafgebroken onder Deensche heerschappj. Iri 1392
werd het in bezit genomen door een6 roof-

bende,doch 5 jaar later verpand kan de

Duitsche orde, die het in 1398 vetoverde,
maar in 1408 afstond aan koningin M argardf/zc. Na de Ontbinding der Unie van Ka1mar poogde Karel VIII het aan de Denen
teontrulkken.Deze hielden het echter in bezit
bestempeltmen eenevereenigingvanjeugdige, tot aan 1645, toen het tengevolge van den
te Göttingen studérende dichters,welke den Yrede van Brö:asebro aan Z4veden teruggqlzdenSeptember1772inhetdorpW ehndenabj gevon werd,Tvaarna het echter n0g eenmaal,
4ie acade'miestad werd gesticht.A1de leden, nameljk van 1676 t0t 1679,voor hetgezag
met geestdrift voor k'lopstnok vervuld,beoog- van Denlmarken moestbuigen.
den het doel, om op letterkundig gebied de
Göttllng (KarlW ilhelm),een verdiensteFransche manieren van den vaderlandschen ljk Duitsch letter- en oudheidkundige, gebodem te verbannen.T0t die vereeniging be- boren teJena den 19denJanuarj 1793,overheorden Boie,Hölty,& M.Miller de graven leed aldaarden zostenJanuarj 1869.Hj was
Qltristian en I'riedrga 'tl0zlStolberg,Vosz,Lehe- hier sedert 1821 docent, sedext 1826 bibliovpifzenz.,terwjlBûrgerer0okmedeinbetrek. thecaris der universiteit, en sedert 1834 ge** volbragt onderscheiking stond zondereigenljk 1idte wezen.Zj W 00n hoogleeraar. H P
bezorgde de uitgavevan den pGöttingerMusen- denewetenschappeljkereizen inGriekenland,
almanach''.Men heeftdie vereeniging 0okwe1 Frankrjk,Engelandenz.Behalveeeneuitgaxe
Hainbund genoemd, Ofschoon hetnietbljkt, van Heslodus is de rGeschichte derrömischen
dat een der leden zich ooitvan de benaming St
aatsverfassuny (1840)9'zjn hoofdwerk.O0k
bediend heeft.
schreefhj eenlge belangrjke verhandelingen

Gottland ofeigenljk GotlandthetgrootBte eiland der oostzee,12 geogr. mjl van
de Zweedsche kust en 8 geogr. mtjl van
het eiland Oland gelego ,jvormt met de
kleine nabjgelegene eilanden een atàonderljk

overhetnNibelungenlied'')terwjlveleandere
onder den titelvan rGegammelte wbhandlungen aus dcm classischen Alterthum (18511864,Q d1n)''doorhem uitgegeven zjn.Na
zjn d004 verschenen,door de zorg van Knno
Zweedsch stit
ï oflën, WQ* ot'Gollandlön Flc/zer,zljne popuscula academica (1869)''.
geheeten,en telt op ruim 57 D geogr.mj1 Gottsehall tRudolflj een uitstekend
bjna55000inwoners(1872).Debodem wordt Duitsch dichter en letterkundige,geboren te
ergevoc d dooreen edenkalkphteau,datzich Breslau den 3osten September 1323, onderter hoogtevan 25 t0t 50Ned.eleninsommige scheidde zich reeds vroeg door zjn diehterheuvels ietshooger boven de oppervlakte der l:ken aanleg, studeerde te Königsberg in
:ee verheft en M n de kusten doorgu ns steil de regten,en nam in 1841deelaan devrjafdaalt.Het klimaatis er zacht,zoodat wal- zinnige beweging in Oost-pruissen door de
noten en moerheziën er zeer goed groejen, uitgavevan 2 dichtbundels,nameljk rLieder
de grontl vruchtbaar e,
n op vele plaatsen met der Gegenwart(Qdedruk 1842)''en pcensurbosschen,vonralmet dennenboomen begroeid. iiichtlinge(3dedruk 1843)''.Defrischheid en
De landbouw is er in den laatsten tjd aan- de gloed dezerliederen bezorgden hem w eldra
merkeljk vooruitgegM n en heefterdoorhet een gevierden naam bj zjnepartj,maareene
droogmaken van moerassen zjn gebied uitge- nCharivari'' met eene politieke kleur haalde
breid. Men teelter granen,peulvruchten en hem een consilium abeundien eenJaarlater
veel aardappels,en ook de veeteelt iservan zjneverbanningvandeuniversiteitteBreslau
veel belang. Vissehertj,robbenvangsi,jagt op den hals.Nadathj geruimen tjd vertoefd
op zeevogels,steenhouwertjen kalkbranderj, had bj e% zjner vxienden, den graaf ron
handelen scheepvaartbehooren ert0tdebron- i?eïckzz?
lccs,waarhjzjndramapRobespierre''
nen van bestaan,terwjldefabrieknjverheider voltooide,Ontvinghj verlof,om zjnestudiën
zichdaaxentegen:plagentrapbevindt.Inzeden te Berljn voortte zetten,en in 1846promoen gewoonten, in wetten en instellingen zjn veerde hj te Königsberg t0t doctor in de
de Gotlanders onderscheiden van de overige regten.Zjn plan,om zich ergens alsprivaatZweden.Adelljke kasteelen zoektmen er te docent te vestigen, leed schipbreuk op de
vergeefs, en de woningen op het land zjn eischen van den minister fic/zFzors,om binnen
bjnaallen van gteen.Eriseeneafzonderljke den tjd van eenJaarbljkentegeven,dathj
.
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Van gevoelens veranderd Was. Sedert dien
tjd wjdde Gottseltall zich onverdeeld M n

KLiterarischeCharakterköpfe''en rparis unter
dem zw eiten Kaiserreich''. Zjne ppoetik''
de letterkunde en kunst en hield te K0
@@- beleefde in 1870 een tweeden en in 1873 een
nigsberg voorlezingen Over staatkunde. W 0l- derden druk,en 00k zjnegDeutscheNationalfdrddpl'
-/
,diredeurvan denschouwburgaldaar, literatur im 19 Jahrhundert''werd in 1872
belastte hem met de zorg voor de letter- voor de 3de en in 1874 voor de 4demaaluit.
kundige M ngelegenheden van het tooneel. gegeven.Vuri
g en krRhtir

Dien tengevolgeschreefhj de drama'
s:mDie
Blindevpn Alcara''en ?Lord Byron''
,terwjl
hj voorts op aansponng van Baison zjn
Hieronymus Snitger''voorhettooneelgereed
maakte.Van zjnedrama'
s mDieMarseillaise''
en oFerdinand v0n Schill''werd het laatste
dat een welverdienden bjval vond, in het
,
najaarvan 1850 doordepolieiete Berljn en
Breslau verboden.Anderedramatischestukken
van Gottsehallzjn:mDieRosev0m Kaukasus''

zjn voortszjne

Kriegslieder (1871)'' en ln hetzelfde jaar

verschenen 2 nieuwe deelen met dramatische

stukken.Daarenboven schreefhj hetmoderne
bljspel oAnnexion''en het dramatisch tooversprookje rFiirstin Riibezahl'' terwjlwj
rJames'', eene verzameling van oorlogs- en
vredezangen, en gpharao''
,een komisch hel-

dendicht, als zjne Jongste voortbrengselen
vermelden. Ongetwjtbld bekleedt Gottsehall

onder de hedendaagsche Duitsche letterkunen vooral rtzambertine v0n Mérieourt''. Dit digen den eersten rang.
laatste en oschill''werden in 1850 en 1857te
G ottsched (Johann Christoph),een uitHamburg gedrukt, ter&vjl zjne rGedichte'' stekend Duitsch letterltundige,qeboren den
in 1849 verschenen waren.Met rbleGöttin,,, zden Februarj 1700 teJudithenklrch bj Köeene s00rt van vrouweljke mFaust'' neemt nigsberg in Pruissen,studeerde te Königsberg

ditgedeelte zjnerletterkundige loopbaan een
einde,waarna hj doorde vervaardiging van
het episch gedicht rcal-lo Zeno (1853)'een
nieuwen weg insloeg. In laatstgemeld Jaar
vestigde hj zich weder teBreslau en leefde
ervan zjnepen,daarhj zich bj voortduring
bezig hield metdegeschiedenisdel'letterkunde

i
n de godgeleerdheid,wjsbeyeerteen fraaje
letteren en zond weldra eenlge gedichten en
wjsgeerige verhandelingen in het licht.Om
zich aan de krjgsdienst teonttrekken,nam
hj de wjk naar Leipzig,waarhj zich belastte met de opleiding van den zoon van

den geleerden Meneke.In 1725begon hj leten metdedichtkunst.Hj schreef:rDelltsche terkundige voorlezingen te hotlden! waarin
Nationallitteratur in der ersten Hëltte des 19 hj den hoogdravenden stjl van d1e dagen
Jahrhunderts (1853,2 dlnj2dedruk 1861,3 met kracht bestreed.Een dichterljk genoptdlnl''t- rpoetik (1858)''
)- rNeueGedich- schap te Leipzig koos hem t0tsenior, doch
te''' en onderscheidene treur- (,1
4 bljspelen
van welke laatste vooral mpitt und F0x,ô hj legde laterdiebetrekkingneder,om een
nieuw genootschap- datdervrjekunstenh
grooten Opqang maakte,Ja,in 1864 zelfsin te stichten.In 1730 werd hj buitengewoon
et reN rtolre van den Keizerljl
ten schouw- en bl 1734 gewoon hoogleeraar te Leipzig,

burg teW eenen opqenomenwerd.pMazeppa'' en overleed aldaar den 12dcn December 1766.
misschienhetdegelpkstedramavan Gottseltalb Gottsched wordtgewoonljk beschouwd a1sde
verscheen in 1858 en werd in

denKoninkljken vertegenw oordiger der pedante geleerdheid,
schouwburg te Dresden opgevoerd.Van zjne doch d
men kan niet loochenen dat hj zich
bljspelen vermelden wj voorts:pDie Diplo- door e zuivering van den diepbedor
ven stjl
maten,''- en pDieW elt des Schwindels''1- jegens de Duitsche letterkundezeerverdi
ene'n van ztjne treurspelen: pDer Nabob'' - steljk heeft gemaakt.Vooral Ook heefï hj
'1 - enrKatharinalloward''. het tooneel m teen toestand van vernedering
rKönig KarlX1I'
Eene verzameling van zjneDramatischewer- opgebeurd, terwjl tevens zjne moedertaal:
ken verscheen in 1865, doch reeds in 1862 voor wier gebruik hj jverdetveelaan hem
had hj Breslau verlaten, om zieh te Posen te danken heeft.Zjne ingenomenheid met de
met de redactie der oostdeutschen Zeitung'' Fransche en Engelsche letterkunde bezorgde
tebelasten.Dezeechterlegdehjweldraneder. hem intusschen vele tegenstanders, en daar
Hj doelde nameljk op eene verzoening der de Duitsche litteratuurtevens m et kraeht. het
verschillende nationaliteiten,doch de om stan- hoofd verhief, verloorhj allengs zjn gezag.
digheden begunstigden geenszins de bereiking Van zjne geschritten noemen wj:mDie vervan zjn oogmerk. Nadat hj in 1863 eene ni
inftigen Tadlerinnen (1725,2 dln)'',- rBeireis naar Italië volbragthad,welke hj ver- trâge zur kritischen Historie der deutschen
volgensin zjn rReisebuchnachItalien(1864),' Sprache,PoesieundBeredsamkeit(1732- 1744,
met levendige kleuren schilderde:begafhj 8 dlnl'' rNeuer Biichersaal der schönen
zich in 1864 naar Leipzig,waarhj op uit- W issenschaften und tkeien Kiinste (1745noodiging derirma Brockhqus de redactie op 1754,10 dlnl''1- e11oliasneuesteausder
zich nam der rBl:tter fiirliterarische Unter- anmuthigen Gelehrsamkeit (1751-1762, 12
haltung'' en der nieuwe volgrecks van ,?Un- dln)''.Voorts schreef hj:mNöthige Vorrath
sere Zeit''. ln laatstgenoemd Jaar schonk zur Geschithte der deutschen dramatischen
de Groothedog van MTeimar hem den titel Dichtkunstvon 1450an (1757- 1765,2d1n)'',
van hoh-aad.Beidotjdsellrifttlnverhievenzich - rDie deutscheSchaubiihne nattlldenRegeln
onder zjn besttlur en door zjne talentvolle und Exempeln der Alten (1741- 1745,6 dln
medewerking tot een hoogen trap van bloei. 2de druk 1746- 1:50)'' - rvl?rsuch einer,
T0t de merltwaardigste daarin geplaatste kritischen Dichtkunst (1730, 4de uitgave
essays van ztlne hand behooren inzonderheid 1751)'', - mAusfiihrliehe Redekunst (1728,
V TT.
44
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5de druk 1759)'' - pDeutsche Sprachkunst water vermengt en als dekverwen bezigt,
(1148, 6de druk 1776)'1,enz.- Zjneecht- zoodat de oppervlakte van hetpapier geheel
genoote Imise 2&I#lw.
4e Vidoria AQl-'
y.
:, met verf bedekt is, waarna men de lichte
geboren te Dantzig den llden April 1713 verwen er op brengt. Hiertoe worden de
en overleden teLeipzigden 26stenJunj1762, meeste verwen meteene gterkdekkende witte
stond hem bj zjneldterkundigewerkzaam- verwstofvermengd.D eze manier is vooralin

heden getrouw ter zjde en onderscheidde gebruik btjhet miniatuurschilderen, bj het
zich door hare geleerdheid en schranderheid. schilderen op ivoor en pergament,en bj het
Merkwaardig zjn vooral hare rBriefe''. in schllderen van landschappen en bloemen op
1771 in 3 deelen doorhare vriendin von .P>.- papier.Hierbj echterbedientmenzich vooral
keluitgegeven.
van de ltafgowaoke-manir ,doorhetwitte of
G ötz (JohannNikolaus),een Duitsch dich- gekleurde papierals metverw gedektte bes
c
houwen.
ter,geboren te W ormsden 9den Julj 1721,
studeerde te Halle,waarhjvriendschapaan- Goud ,een edelen kostbaarm etaal,bezit
knoopte met Uzen Gleim.In 1742 werd hj eene eigenM rdige gele kleur (goudgeel), is
huisonderwjzerbj den vrjheervonXclckrel- vatbaar voor een ongemeenen glans,nietzeer
ter, kom mandant van Emden, en in 1744 veerkrachtig, minder hard dan zilver, maar
vertrok hj a1B predikant naar het kasteel harder dan l00d en tin,overtreft in rekbaarvan de gravin ron t
V/rCAI:IAJ- te Forbach heid alle anderemetalen,heetleen soorteljk
gewigtvan19,2t0t19.6ensmeltbjwitgloeiin Lotharingen. Hj was tevens gouverneur '
van haren kleinzoon, die bj het Fransche hitte zonder vlugtig te worden. lletlostop
legerdiende,zoodathj achtervolgensteSaar- in chloor en koningswater,maar wordtniet
louis, Metz en Straatsburg vertoefde, en in aangetastdoorsalpeterzuur,zoutzuuren zwa1746zjn kweekelingvolgdenaardeacadémie velzuur,terwjlhetindeopeneluchtgeenerte Luneville.In 1747 werd hj veldprediker, 1eiverandering ondergaat.D italles geldtvan
later predikantbj Hornbach in hetland van zuivergoud,hetwelk echter zelden voorkomt,
Zweibriicken,daarnapoberpfarrerundInspec- daar het veel bruikbM rder wordtdoor eene
tor''te M eisenheim ,en in 1761 rpfarrer und vermenging (legéring) metkoperofzilverof
Consistorialassessor''te W interburg,waarhj metbeiden.Hetverliesthierdoorwelzjnefru je
totsuperinhndentbevorderd werd en den4den kleur,doch deze kan op kunstmatige wjze
November 1781 overleed.Vooral slaagde hj hersteld worden. Het gehalte van het goud
in het vervaardigen van vroljke,gevoelvolle wordt aangewezen door de opgave van het
liederen; doch hj leverde o0k zeer goede aantalduizendste deelen GJn (zuiver) goud,
oden,elegieën,idyllen,dichterljkeverhalen of 0ok door die van het karaat. Men geeft
en puntdichten,die zich door zuiverheid van aan volkomen zuiver m etaal den naam van
taalonderscheiden,Zjnegedichtenzjnmeeren- goud van 24 karaat, zoodat goud van 18
deelsin verschillendetjdschriftenzonderzjn karaatmet6 deelen (0pde24)koperofzilver
naam in hetlichtverschenen.

vermengd is.T0thetvervaardigen vangouden

waarna W allenstein hem tot kolonel en t0t
stadhouder van Riigen benoem de.D e K eizer

niet zeernaauwkeurig.Eene betere proef ge-

Götzen (Johann,graafvon),een generaal voorwerpen bezigt men veelal goud van 14
araatof583duizendste-deelen.- Deg-dproef
van het Keizerlgk legerin den Derti:arigen k
Oorlog en een telg van adelljken stam ,werd dient om het gehalte te bepalen. H iertoe
geboren in 1599,trad in 1615 in dienst,en mu ktmen gebruikvan destreek(hetstrjken
voegde zich in 1625 bj hetKeizerljk leger, op den toetssteen),doch dezehandelwjzeis

schiedt door -pellatie, nameljk door eene
verhief hem tot vrpheer en na den slag bj goudbevattende korrelnaar gelang harerkleur
Nördlingen tot graaf.In 1636 w erd hem het met eene drievoudige,dubbele ofgeljke ge-

kommando over eene leger-afdeeling toever- wigtshoeveelheid zilver en m et eene tienvoutrouwdenhjverdreefdaarmededenlandgraaf dige gewigtshoeveelheid l00d te laten smelten.
W illtelm '
pol Hessen uit W estfalen. In het Du rna wordt de legéring op de cupel -

een poreus schultje - verwjderd, en de
overbljvende korrelgoudzilver uitgeplet en
in galpeter uitgetrokken. Het opreusegoud,
hetwelk durna overbljfl, moet alsdan ge1638 tegen hertog Bernltard /
pJr W eimar,die wasschen, gedroogd, gegloeid en gewpgen
Breisachbelegerde.Zjn legerwerdvernietigd, worden. Bj zeer arme legéringen kan men
t uitgewasschen goud door schudden in
doch de krjgsrud sprak hem vrj,en toen he
hj zich in 1643 weder aan het hoofd der kwik oplossen,het kwik verdampen,en het
Keizerljke troepen in Silezië geplaatstzag, achterbljvend goud smelten en wegen.Echt
zuiverdehjhetlandvandeZweden envocht goud onderscheidt m en voorts door eene
in 1644 tegen prins Rakoeziin Hongarjeen oplossing van koperchloride. Alen laat deze
volgende Jaar omsingelde hj,vereenigd met
Halqfeld, generaalBannlr.en toen deze een
doortogt baande,vervolgde hj hem tot in
Pommeren.Minder voorspoedig streed hj in

Siebenbiirgen.'l'oen Tork
ntenk
non een invaldeed op het te onderzoeken voorwerp droppelen,
in Bohem en,werd Götzen derwaartsgezonden, nadathet voorafmeteen penseelm etalkohol
doch hj sneuvelde den 24sten Februarj 1645 gereinigd is.Na l
/g of1 minuutneemtmen
het vocht m et vloeipapier weg, w aarna op
in den slag van Jl,
nkowitz.
Gouache-schllderkunst noemt men valsch goud eene donkere plek aehterbljtï,
eene manier van schilderen,waarbj men de welke men op echt goud nlet ontwM rt.Tot
verwen met gedestilleerd ofgefltreerd regen- de belangrjkste scheikundige verbindingen
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van goud metniet-metalen behoorthetehloor- burgerschoolmet drielarigen cursus,eene R.
gogd, hetwelk ontstaat door zuiver goud in Katholieke en verschillende Protestantschegeknningswater op te lossen)waarna men door meenten,en isvooralmerkwaardig wegensde
uitdamping eene gele kristalljne massa be- geschilderde glazen in de Groote ofSt.Janskomt. Lost men deze op in water,dan ver- kerk,wel
ke meerendeelsafkomstig zjn van
krjgtmen a1sneêrslagdoorjzervitrioolmetal- de gebroeders Crabeth'.ln dezelfde kerk vindt
lisch goud in den vorm van een bruin poeder, men onder anderen depraalgraven van m êro4
/-1,
: van .peeerpisck en t
len scheepskapitein
door ammoniak het knalgoud,- en door 1:
eene oplogsing van tin het goudpurper. Dit Roemer '
lrllck (t 1703).00khetstadhuis,belu tste levert de fraaiste purperroode kleur gonnen in 1449 en voltooid in 1603, maar
voor het schilderen op porselein.
tegen het einde der 17de eeuw vernieuwdj
Men vindt ill het voorkomen van goud in is bezienswaardig,terwjl de stedeljke boede natuur geene groote verscheidenheid,daar kerjonderscheidenehandschriftenvanEra.
gmws
m en dit m etaal steeds in regelm atige ge- bevat.Er is een aanzienl
jke kaashandel,en
daante en met min of m eer groote hoeveel- vooralin vroegeren tjdbloeidenerdepjpenheden van andere metalen, doch altjd met makerjen en bierbrouwerjen. Voorts heeft
lzlld aantreft, men er thans een groot aantal garenspinnezilver verbonden als gedegen pt

gedeelteljk in de mjnen, ingesprenkeld in
kwarts,zwavelkies(goudkies),bruinjzersteen,
loodglans enz. (berggoud), gedeelteljk als
korrelsen zelfsalsklompjesin hetzand van
rideren en alluviale gewesten (waschgotld).
Het grootste gedeelte van het goud,hetwelk
op den aardbodem gewonnenwordt,is wasch-

rjen,pottebakkerjen,goud-en zilversmederjen,eene fabriek van stearine-kaarsen,enz.
Gonda is de geboorteplaats van reeds vermelden Beverninek, alsook van Cornelis en
Frederik Ilowtman? van Nieolaas A'
tzrf,odker
en van Hiéronymns van Alphen..

Goudchaux (Michel),een Fransch daggoud, hetwelk zjn naam ontleent aan de bladschrjver enstaatsman vanTsraëlietischen
m anier, wM rop m en het verzamelt, name- starn en geboren te Nancy in 1801,werd in
1jk door het uithet zand te wasschen.Het 1821, na den dood zjns vaders,het hoofd
bexggoud wordt tegeljk met het zilver uit van een handelshuis en zay zich in 1826
ertsen verkregen. M en scheidt die 2 metalen
door ze te koken metzwavelzuur.D itlaatste

gekozen t0t lid der Vergaderlng van Gedepu-

teerden,waar hj t0t de Oppositiebehoorde.
losthet zilveren koperop,terwjlhetgoud Niet lang na de Julj-revolutie werd hj lid
van den Algemeenen Raad van hetDepartein den vorm van een poederachterbljft.
M en gebruikthetgoud inzonderheid t0thet ment der Seine, en later betaalmeester voor
vervu rdigen van muntstukken,die vooralin zaken van oorlog te Straatsburg,welke be-

Engeland,Frankrjk,Noord-AmerikaenRus- trekkiny hj echter wegenszjne hardnekkige
land in verbazend grooten getale in 0m l00p oppositle verloor.Hj behoorde vervolgenstot
zjn, - voorts t0t grondstof voor talrjke de redactie van den rNational''en behandelde
voorwerpen, inzonderheid sieraden voor het daarin metgroote bekwaamheid vraagstukken
vrouweljk geslacht,- alsmedetothetver- van financie'len aard.In Februarj 1848 werd
gul
aller
lei
zaken
,nwaartoe hetgoud hj als minister van Financiën 1id van het
t0tde
zn
o0van
dt
lnne
bl
aaYe
s ka
geplet worden, Voorloopig Bewind,doch zjnvoornemen,om
dat deze, ten getale van 9000 op elkaâr ge- de Beurs weder te Openentwas oorzaak,dat

legd,gezamenljk dediktehebbenvan 1Ned. hj reedsna 11dagenzjneportefeuillemoest
streep.Gouddraad,hetw elk m en zeerdun kan nederleggen.Hj vatte haarechter in datzelfde
uitrekken,bezigtmen totkantille-w erk,pas- Jaar weder op van den 28sten Junj t0tden
sem enten, borduursels enz.De goudproductie
over de geheele aarde beliep in 1867 eene

25sten October en aanvaardde haarnogmaals

inDecember,toen LodewjikNapoleontotvoorsom van bjna278 millioenPruissisehethaler. zitter derRepubliek gekozen was.Hj behield
Hiervan kwamen OP Amerika bjna 100 mil- haar echter niet langer dan tot in 1851.In
lioen: waarvan nagenoeg de helft door Cali- 1857 werd hj gekozen t0t lid van hetW etforniè, Arizona, Nevada, Oregon 0n andere gevend Lichaam ,doch daarhj weigerde den
deelen der Unie werd opgelevexd,-- 127 mil- eed op de Grondwetaf te leggen,nam hj
lioen op A ustraliëm et Nietlw-zeetalld en Tas- geene zitting.

manië,- 11% millioen opAzië?hoewelhier

Gouden bu1 noemt men eene verzame-

31,
/4 millioen op Afrika, - 28 millioen op

tot regeling van de regten en pligten der
Keurvorsten, van de keus en krooning der

de goudprodul
atie(bjv.op SumatraenBorneo) ling van wetten,in 1356 doorkeizerKarelIV
slechtsbjramingkan wordenaangewezen,- op den rjksdag te Niirnberg uitgevaardigd

Rusland, - en 8% millioen op de overige
rjken van Europa.

Keizers! van de munt enz. Zj bestaat uit

G ouda, eene stad in de Nederlandsche 30 hoofdstukken en wordt te Frankfort in
provincie Zuid-Holland, ligt aan de Holland- een kostbaar kistle bewaard.Zj werd voor

sche Ilssel en de Gouwe, 4 uur gaans van de eerste maal gedruktte Niirnberg in 147.4.
Rotterdam en 7 van Utrecht en is met deze
G ouden eeuw .Bj de meestevolkeren
steden,alsmede met'sGravenhagedoorspoor- en godsdienstige genootschappen vindt men

wegenverbonden.Zj teltbjna 20000 zielen, desage van eenegouden eeuw ,nameljk van
is de hoofdplaats van een kanton en bezit een tjd,waarindeaardbodem ,zonderarbeid
een gymnasium ,eenemeislesschoolvan meer te vorderen,ruimschoots in de behoeften der'
uitcebreid lageronderwigs,eene Rijkshoolere mensehen voorzag,

waarin zelfs de ver44*
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scheurende dieren in onderlingen vrede leef- pMrJaargeleden aan Engeland hebben afgeden,- en waarin demensch,vrj van alle staan. T0t die sterkten behooren de forten
ondeugden en Zorqen,een ongestoordgel
uk St.Antonie,St.SebastiaanjSt.George d'E1genoot. Die sage 1s ont8taan d00r de mee- mina en Crevecoeur. Na de afschaëng van
ningjdatdemaatschappjdoordetoenemende den slavenhandellevert het land er niet veel
beschaving allengs slechter wordt. Volgeps anders op dan stofqoud, nlifantstanden en

de Grieksche en Romeinschedichters(He8%
'0A.
:, Aratq
n , Oridiw% en V>.#l*84bestond
de gouden eeu:i onder de heerschappj van
Saturnns,en vzj vinden ertevensde troostrjke verzekering,dat zj eenmaalzalterugkeeren. Iets dergeljks treft men aan in de
mythen der oude Germanen, - wjders in
de Paradjssage en in de Messiaansche ver-

palmolie. Dg inboorllngen z#n er overhet
algemeen welgebouwd,sterk gespierd,bjgeloovig,traag en bedriegeljk.Hetvoornaamste
Negerrjk is dat der Ashantjnen,tegen het-

welk Engeland in 18:3 een voorspoedigen
00r10g heeft gevoerd. Voorts heeft men 0r
een aanhlkleine rjWes, zooals Acm ,Aksim tAkwapin,Dagoemba,FantijKommanie,
wachtingen derIsraëlieten,.- enindeChilias- Lampi,enz.
tische t
lroomen dermiddeleeuwen.
G oudland,zie M dorado.

G ouden regen,'
zie cytisns.

Goudoever (van).Onderdezen naam verGoudhanen (Chrysomelidae) isde naam melden wj:
eener afdeeling van de familie der CirkelvorAntMnierJl Gowdoerer,een verdiensteljk
mige Schildvleugeligeinseden.Zj onderschei- Nederlandsch beoefenu rder oude,vooral der
den zich door hunne bj de basis meervan Latjnscheletterkunde.Hj werdgeboren den
elkanderve- jderdeen voordeoogen staande lsten Mei 1785 te Utrecht, studeerde aldur
sprieten van de 2 andere afdeelingen - die in de regten,promoveerde in 1808,zag zich
der Galtvnddae en Ctusidiadae.Zj leven als kortdaarnabenoemd t0trectorderLatjnsche
maskers en in volkomen toestand van Plant- scholen te Zwolle, en verwief in 1809 te
aardig voedsel, en sommige soorten worden Utreeht den rang Van dodor in de letteren
schadeljk geachtvoorden landbouweren den met eene pDisputatio philologica de historids

tuinman.De goudhanen zjn meestalfraaje Polibii landibus-'' Nadathj in 1815bedankt
diertles met brons-ofgoudkleurige dekschil- had voor een professoraat aan hetAthenaeum
den en borststuk.De meestbekende soorten te Deventer, werd hj in Odober van dat
des voorlMrs de lieveling der kinderen is Jaarbenoemd t0t qewoon hoogleeraarbj de

chrysomela JJ#JIIP.
CJ L. (de pronkbladkever)
dekschilden.Zj leeftop Lami'
um Jl??
f4- (d00venetel)rn andere Lipbloemigeplanten.
Goudlmel (Claude), een verdiensteljk
componist der 16deeeuw ,geboren in Franche
Comté, waarschjnljk in 1510, genooteene

faculteit der besplerelende wjsbegeerte en
van cuxatoren derLeidschehoogeschool,om
in 1820 de plaats van lorger ln te nemen,
wees hj van de hand, bleef t0t 1855 te
Utrecht werkzaam en genoot n0g een paar
Jaar eene eervolle rustj daar hj den 6den

meteenegoudgroenekleurenprachtigeblaauwe letteren aan deacadémleteUtrecht.Eenaanbod

goede opvoeding en vertoefde op rgperen leef- September 1857 overleed.Hj was ridder der
tjd teRome,waarhjomstreekshetJaar1540 orde van den Nederlandschen Leeuw ,lid van
eene muziekschool stichtte,op welke onder de derde klasse van het Koninkljk Nederanderen de laterzoo beroemd gew orden Pale- landsch Instituut,van de Maatschappj van
dfrilc tot de leerlingen behoorde. In 1555

Nederlandsche Letterkunde te Leidenj van

stichtte hg te Parjs metNicolas#z
llCltemin het Provindaal Utrechtsch Genootschap,enz.
Van zjne geschriften vermelden wp:pDe
eene muziekdrukkerj. Hj omhelsde dM rna
de Hervormde geloofsbeljdenis en vestigde diversa eloquentiae Romanae conditionelibera
zich teLyon,waarhj metde overigeCalvi- republica et sub imperatoribus (1824)'',nisten in den St. Bartholemaeus-nacht van pRedevoering totviering van hetsojarig be1572 vermoord werd. Van hem zjn missen, staan van hetProvindaalUtrechtsch Genootmotetten en melodieën van liederenin hetlicht schap enz.(1825)''
, - roratio de Frandsco
verschenen. T0t deze laatsten behooren die Petrarcha etc.(1829)'
',- en pMededeelingen
der Oden van Horatius.Voorts leverde hj nopens de heerbanen en den cursus publlcus

muziek voordePsalmen (1562),alsmedevier- in hetRomeinscherjk f1846)''.
tds CArIJ'
JJCS ran Gp.#0:rdr, neefvan
stemmige muziek voordeze (1565),en daar- Lo'
bj bevinden zich zangwjzen,die nu nog den voorgaande en hoogleeraar in de geneesin de Protestantsche Kerken gebruiktworden. ktmdeaan t
lehoogeschoolteUtrecht.Hjwerd
G oudkust (De) is een gedeeltederkust aldaargeboren den 6den Auyustus 1820 en
Van Guinea, hetwelk 0V0r eene lengte Van promoveerde, na het vol
eindlgen zjner stu70 uren gaans zich uitstrekt Van de Volta- diën, op den 8sten December 1845 met eene
t0t aan de Slangenzivier en ten noorden doo1.
het Siérra-Leona-gebergte, ten zuiden door
dem Atlantischen Oceaan begrensd is.Langs
dg zee is het land vlak en zandig ,- meer
blnnenwaartsheuvelachtig en vruchtbaar.0nderscheidene Europésche natiën hebben ervan

dissertatie pDe necessitate repetendi variolae
vacdnae insitionen varioloidibus probata.''

;ra in han4en der Nederlanders,die ze een

leeraar & A. A'
Ml#er t0t aan Qe komst van

Den 4den Junj 1847 promoveerdehj desgelgks in de verlogkunde? en ontving in het
daarop volgendeJaarhonoris causa den graad
van chirurgiae doctor.
ouds bezittingen.De eerste sterkten zjn er Nadat hj zich alsartsteUtrechtgevestigd
gesticht doorde Portugézen,doch vielen wel- had,zag hj zich na den d00d vanden hoog-
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den hoogleerMrv- zl- Ac- tjdeljk belast
met het verloskundig Onderwjs,terwjlhj
na hetoverljden van laatstgenpemdet0tbuitengewoon hoogleeraarbj demedischefaculteit werd aangesteld.Hj aanvaardde die be-
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gen en N7egen en ridder V3n het Legixn
van Ecr) voorts na deomwenteli
nq van

1813 in zjne betrekkingen bevestigd,rldder
staatsraadinbuitengewonedienst.W jdersbleef
trekking den 3den December 1849 met eene hjwerkzaam alsinspecteur-generaalvan den
oratie pDe chirurgicae et obstetricae disci- W aterstaat, en overleed op den zden Junj
plinae in academiaa Rheno-Traledinaadmini- 1829.Een van ztjne laatste en geenszinseen
culis eorumqueampliqcatione optabili'' Zjne der minst m erkwaardige werken is de Zuidlessen moesten zich uitstrekken Over de ver- W illemsvaart tusschen 'sHertogenbosch en
loskunde en de practische heelktmde en in Maastricht.Hj was 1id van het Koninkljk
1855 - nahetoverljdenvandenhoogleeraar Nederlandsch Instituut en van vele andere
Snerman - 00k over de theoretische heel- geleerdegenootschqpenen onderschei
ddezich
kunde.Nadat hj echterin 1857 t0tgewoon zooweldoortheoretlschekennisa1s doorprachoogleeraar wasbenoemd,werd hj in 1866, tische bekwaamheid.Zjne verhandeling over
door de komst van een afzonderljken hoog- de middelen om de wellen bj hetftmdlren
leeraar voor de verloskunde,van het onder- van diepe sluizen te bedwingen, werd bewjsin ditvak ontheven.
kroonddoordeHollandscheMaatschappj,die
De hoogleeraar van Ge?
xtft?drer wasvan 1856 00k n0g heteeregoqdtgekendeMn zjneverder Orde van den Nederlandschen Leeuw en

t0t aan de invoering der nieuwe Geneeskundige wetten lid van deProvincialeCommissie
van Geneeskundig Onderzoeken Toevoorzigtt
en metDr.Broersredadeur van het rNeder-

handeling over de afdamming van het IJ.
Drie andere verhandelingen van G- droan
werden bekroond d00r hetBataafsch Genootschap,nameljk eeneoverhetgravenen drooglandsch TjdschriftvoorHeel-enVerloskunde houden van diepe ftmdéringsputten, eene
enz.'' waarvan deuitgave echter sederteenige over den besten aanleg en de zamenstelling

jaren isgestaakt.
van paal- en rtiswerken?- en eeneoverde
Goudpurper is de naam eener schoone middelen t0t beletting. van de afneming en
kleurstof,Omstreekshetmidden der17deeeuw
door Cass'
w s ontdekt en om die reden 00k
welpWpe?IIJ/ Cassiusgenoemd.Dezelaatste

verlaging onzer zeestranden door zandverstuivingen. Voorts vindt men van hem onder-

scheidene belangrjkeverhandelingen - sommige over verntlftige uitvindingen - in de
werken der eerste klassevan hetKoninkljk
Nederlandsch Tnstituut.
svj vinden 00k n0g vermeld B.Gpvt
frïc,
cw
Arieszoon,vermoedeljk 00n bloedverwantvan
den voorgaande.Hj ser
heef Pono pverhandeI'i-quier en later van Barralis ochter geble- lingoverhetstoppeneenerdjkbreuk(1790)''-

yromoveerde te Leiden in 1632,doch eerst
ln 1685 werd door zjn zoon deontdekking
medegedeeld, dat men gemelde kleurstofverkrjgt (bor bj eeneoplossing van goud eene
van tin te voegen.Zj geeft aan glas eene
fraaje purperkleur. Uit het Onderzoek van

ken,dathet goudpurper bestaatuiteene ver- en een rBerigt op (
len nader adres van J.
binding van tinzuur goudoxydule en tinzuur Graves, aangaande het modderwerk binnen
tinoxydule meteene hoeveelheid water.
tegen den Spaarndammerdjk,even buiten de

G oudriaan (AdrianusFrançois),een uit- Haarlemmerpoort (1795).''Ook dezewaslid

stekend Nederlandsch waterbouwkundige,ge- van het Koninkljk Nederlandsch Tnstituut,
boren te Ameide den lsten Augustus 1768, en overleed te 'sHage den l3den Mei 1842.

G oudsblpem ,zie CalendIbla.
Goudsm lt (Joë1 Emanuël), een verdienren, en zag zich in 1790 belastm et de uit- steljk Nederlandsch regtsgeleerde, geboren
voering der havenwerken aan het Nieuwe te Leiden den 13denJunj 1813,genootaldaar
Diep en den Helder, - voorts in 1795 t0t hetonderwjsvan Dr.J'
lbnl'
tts,later redorte
was op 20-en Qljarigen leeftjd reedswerkzaam aan de bedgkingen in Staats-vlaande-

1809 m et het opperbestuur over de water- Franeker,studeerde te Leiden in de letteren
bouwkundige en zeewerende werkeninNoord- en later in de regten,en prom oveerde aldaar
Holland.Tevenswashj liddercommissietot den 12den Mei1842 m et eene dissertatie:rDe
hetnuttigaanwendenderMjdrechtschedroog- notisPaulietUlpianiin Papinianum''.Nadat

maker/ (1798), werd in 1800 benoemd t0t hj zich eerst in zjne geboortestad aan de
commissaris-inspecteur van den W aterstaat in regtspractjk gewjdhad,werd hj,op aanbede departementen Amstel en Tessel, en in veling en t0tvreugde van zjn voormaligen
1803 t0t inspedeur-generaal van de provincie

leermeester r@n .4,,:- ,in 1859 benoemd t0t

Holland.In 1805werd hj lid dercommissie hoogleeraar te Leiden, en aanvaardde die
t0tbeneicéring van de Nieuwkoopschedroog- betrekking meteen oratie:rDeJurisRomani
makerj in plaats van Brnninx
qs,en nahet studio his quoque temporibus excolendo.''
overljden van Conrad in 1808 inspedeur- In het voorbjgaan merken wj op, dat
generaalvan hetKqningrgk.In 1809washj vöör hem nooit een lsraëliethethoogleeraars-

lid van het Comite
'-centralvoor den W ater- ambt te Leiden heeft bekleed, ofschoon het
staat,en vond zich verpligt t0teeneopenbare kerkgenootschap derIsraëlietenook vroegerl)JAlîFI
brieA isseling overdeW aajersluizenmetzjn men denke aan den beroemden Jonas .
ambtgenoot Blanken, daar Gondriaan een Meqer- uitstekenderegtsgeleerdenheef
t0?voorstander was van het stelselvan sluizen geleverd. Thans behooren daartoe reeds drle
Lei
ds
che
pr
of
es
s
or
e
n.
mettoldeuren.In 1811 werd hj inspecteur-

generaal van hetKeizerljk korpsvan brug-

Het belangrjkste werk van Goudsmit
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voorzeker, rpandecten.Systeem (Algemeen
gedeelte, 1866)'',het eerste, dat over dit
onderwerp in Nederland en in de Nederlandschetaalverschenen is.De schrjvervolbragt
voorts in 1873 eene reis naar de Vereenigde
Staten en leverdr ill het Aprilnommer Van
DDe Gids (18@7@4)''0en hoogst merkwaardig
verslag Van Zllno bevindingen omtrent het

onderwjsaldaar,- vooralte New-York.Hj
is lid Van de Koninkljke Académie van
W elnschappen van het Utrechtsch Genootschap, van de Maatschappj van Letterkunde

regten, werd advocaat, maar wjdde zi
ch
w eldra geheel en al aan de diehtkunst.Gevormd door de studie der classieke dichters,

gebruiktehjvoo1'zjneeigenevoortbrengselen
de welluidende Provençaalschetaal.T0tzjne
beste stukken behoort de treurzang bj den
dood van Hendrik J'
T',en door zjn rchant
royal''behaalde hj den prjsbtjde Jeux fl0raux.Sommigevan zjnegedichten zjn overgebragt in het Spaansch en Italiaansch.Hj
leidde een onbekommerd en opgeruimd leven,
ging,toen hj zjn einde voelde naderen,in

te Leiden, van de Académie van Jurispru- een klooster der Carmelieten, en overleed
dentie te Madrid,en ridderder orde van den aldaarden loden8eptember1649.Zjnewerken
Nederlandsehen Leeuw.
zjn onder den titelrluasobrasde Pierrede

Goudt(Hendrik,graafvan),een verdien- Goudulin''in 1648 en later bj herhaling in
steljk Nederlandsch schilderen graveur,werd hetlichtverschenen.
G oudvisch (Cyprinusauratus)isdenaam
geboren te Utrechtin 1585 en overleed aldaar
omstreeks hetjaar 1630.Hj beoefbnde met van eene soortvan visschen,die 00k in 0ns
gelukkig gevolg de teeken- en graveerkunst, land in vjvers ofgoudvischkommen worden
reisdenaarRome,waarhjmetonderscheidene gekweekt. Hj behoort t0t de familie der
Nederlandsche kunstenaars omging, en ver- Karpers (Cyprinus)en wordtgewoonljk niet
leende er bjstand aan Adam .
rît
:ldfvldr,die langer dan 2 Ned.palm.Zjnekleuriszwad,
voorschulden in de gevangeniswasgeworpen. zw art m et gouden vlekken,w it,donkerrood
Hj kocht van dezen eenige sttlkjes voor of goudgeel. Men voedt hem met brood,be-

hoogen prjsen graveerdeer7van.Op mees- schuit,harde ejeren,regenwaterwormjjesen
terljkewjzewisthjhetsterkelicht-eFectvan slakjes, doch des winters schjnt hg geen

dien meester terug te geven.W eldra keerde voedselnoodig te hebben.Dezevisch behoort
hj naarUtrechtterug,waareenehartstogte- in China te huis en werd,rtlim tweeeeuwen
ljketoegenegenheid hem t0tverstandsverbjs- geleden,van dââr naarSt.Helenaen in 1728
tering bragt.Zjnegravureszjn zeldzaam en doorPhilipp Y tlrf/znaarEngelandovergebragt.
hebben eene hooge waarde.Daartoebehooren: Van hier kwamen in 1752 of 1754 eenigen
Tobiasmd den Engel(1625)'',- rDeont- in 0ns Vadexland en wél in de vjversVan
hoofding van Johannes de Dopper''
, - een Zorgvlied (vangraaf Bentinck '
pll Rkoonjen

landschap (zonderiguren),- rDevlugtnaar vanden Hertenkamp (van C'l'
#brd),terwjl
in
:fer
Egypte(maanlichtl''- rphilémonenBaucis'', 1758 00k debekende natuurkundigeJ.Wl.
er
eeni
ge
ui
t
Engel
and
ont
vi
ng.
en rcerey,hare dochterzoel
tende.''
Gough (Hugh Gough,baron en viscount),
Goudvgll,zie Chry.
no.
nplenL'
tmt.
Goudvlnk (Pyrrhulavulgaris)isdenaam een Engelsch veldheer,geborenteW oodstow n
i
n
het graafiehap Limerick den 3den Novemvan een vogel,die tot de graanetende vogels
(Granivorae)en totdefamiliederVinkenbe- ber 1779,trad in 1794 in dienst en nam deel
hoort.Met eenige andere soorten vormt hj aan de verovering van de K=p de Goede
het geslacht Pyrrhula, hetwelk zich onder- Hoop (1795),alsmede in W est-lndiëaan den
seheidt door den vorm van den snavel, die
korter, dikker en meer gezw ollen is dan die

aanval op Porto-Rico, Sta-Lucia en aan het

bezetten van Suriname.In 1809werdhj naar
der overige vinken.O0k is zjn vederkleed Spanje gezonden en waB er aanvoerdervan
zachter en digter. Hp iseen woudbewoner, het 87ste regementin de veldslagen van Taladie zelden op den grpnd vertoeften zichvoedt vera, Barossa, Vittoria en Nivelle, alsmede
met boomknoppen, voorts met hetzaad van bj de belegering van Cadix en Tarifa.In
berken,elzen ensparren.Degewonegoudvink is 1830 t0tgeneraal-malooren bevelhebbervan
ietsgrooterdaneeneanarievojel,aschkleurig het 99ste regement bevorderd, zag hj zich
op den rug,rood np den buik;de k0p,vleu- belast(1841)methetkommandooverdenaar
gels en staartzjn zwart,en degrondvlakte China bestemdetroepen,waarhj den 25sten

van den staart,alsmede 2 strepen Op de vleu- Mei het Chinésche leger het onderspit deed
gelszjn wit.Hetw#f;e heefteenemeereen- delven en den gouverneur Van Canton bt

vormig-grjzeklgur.Degoudvinkisovergeheel eone capitulatienoodzaakte.Hierop ging hj
Europa verspreld en 00k in 0ns Vaderlan; in Augustus onderzeilnaarHongkong landde
bjna overal te vinden.Deze vogels maken bj Amoy,dat hj nakorten tegenstand vereen nest van m0sen hooiop boomtakken en overde, en bezette den 3osten September het
leggen 5 blaauwachtig-witte,metbruine vlek- eiland Tsloesan en in OctoberTsling-haien

Jesgeteekendeejeren.Men kan zegemakke- Ning-po.W eldra ontving hj het grootkruis
ljk tam maken en allerleimelodieen leeren der Bath-orde en de benoeming t0t luitenantQuiten. In eene kooi leeft de goudvink niet generaal.Den 15den Maart1842 versloeg hj
de Chinézen onder Yil
t-king bj Tse-ki, en
lanGge
rdan gJaar.
ouduhn (Pierrede),00k Godolén,Gou- nadathj den 7den MeiNing-poverlatenhad,
#:J1 en Goudoult genoemd, de beste Proven- veroverde hj den 18den degrpotestad TBJaçaalsche dichter van lateren tjd,werd gebo- poe, maakte zich meester van den mond der
ren teToulouse in 1579.Hj studeerdein de Yang-tsejbezette den 19den Junj Sjang-hai
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en overweldigde den Qlsten Julj stormender- cents,- zeenymphen,liet4egoden,op d01;Jhand Tsjin-Kiang-foe.W eldra stond hj voor nenyezeten,enz.Naarzjnekunstgewrochten
Nan-king en wilde den 9den Augustus deze zjn m 1844doorRenell90platen gegraveerd.
8àd aantasten,toen hj tjding ontving van Sommigen meenen,datGowjonin denmorgen
den wapenstilstand, die weldra achtervolgd naden St.Barthol
omaeusnaeht(1572)isdoodwerd door den vrede.
geschoten.
In December 1842 werd Gouglt tmt baronet
Goulard (Thomas), een verdiensteljk
verheven en methet opperbevelin Indië be- Fransch heelktmdige, geboren te St.Nicolas
last. Hj overwon er den 29sten December de la Grave bj Montauban1 was om streeks
1843 de Mahratten bj Maharajpoer,en ver- het midden der 18de eeuw hoogleeraar in de
wierf n0g meer lauweren in den oorlog met heel-en ontleedkunde te Montpellieren eerste

deSikhs.Hj versloegdezeden 18denDecem- oëcier van gezondheid aan het Koninkljk
ber1845 in den bloedigen strjdbjMoodkee, militair hospltaal aldaar. Hj leefde nog in
bestormde den Qlsten December met 17000 1784. Hj is de uitvinder van het E# de
man,deverschanstelegerplaatsbjFerozesjah, GOVIJ,
r# (Aqua Got
llaxdi),0en mengsel van
w elke door 50000 man verdedigd w erd,en loodazjn metwater en spiritus, en zjne
bragt den loden Februarj 1846 den vjand DOeuvres de Chirurgie'zjn in 1763 en later
bj Sobraon eene beslissende nederlaag toe. bj herhaling in hetlichtverschenen.
Den QzstenFebruarj trok hj Lahorebinnen, Goulburn (Henry),een Engelsch staatswaarna hj de dankbetuigingontving van het man,geboren te Londen in 1784twerd reeds
Parlement,terwjl hj in 1846metden titel vroeg lid van het Parlement,en zag zich in

lord Gowylt Nzl Tsjin-Kiangfoeenz.tot
pair verheven werd.Inhetnajaarvan 1848
deden de Sikhswederom een inval0P Britsch
grondgebied, en in den bloedigen slag van
Chillianwallah (13 Januarj 1849)behieldende
Britten onder GA .CA wel is w aar de overVan

1810 benoem d t0t onder-staatssecretaris van

Binnenlandsche Zaken,welkebetrekking htj
in 1812 verwisselde metdie van onderstaats-

secretaris voor Koloniën.In 1821 werd hj
staatssec,retaris voor Ierlalzd en bekleedde
van 1828 t0t 1830 in het kabinet W ellington

hand,m= rwerdenzôôverzwakt,datzj den het ambtvan kanselierder Schatkamer.Hj
vjandnietkonden vervolgen.Daarom besloot onderscheidde zich door zjne flnanciêle be-

men in Engeland,om het opperbevelin han- kwaamheld, en stem de vôör de emancipatie
den te geven van Napéer; doch reeds den derR.Katholieken,waartegçn hj zich vroeQlsten Februarj had Gowyltde Sikhsbj G0e- ger had verzet.In hetkortstondigeministêrie

Jeratewederom aangetastenverslagen,waarna
deze van alle kanten ingesloten,de wapens
nederlegden,zoodatdePendsjaubingeljfdwerd
in het Britsch gebied. Nu werd Gpv.çA benoemd t0t viscountvan Goejerateen van de
stad Limerick. Nadath
jer
ha
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ppe
rke
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bevelhad overgegeven
land terug,waarhj,benevenseen pensioen

Peelvan 1834 t0t1835was hj staatssecre-

tarisvan Binnenlandsche Zaken.In de zitting

van 1839kwam hjin aanmerkingalsspeaker
(voorzitter) van hetLagerhuis,verwierf299
stemmen doch moest de vlag strjken voor

k%l
ta'
l
r.
r#'
è'
t
lre,die er 317 verkreeg.In ht,t
tweede ministérie Peel (1841) werd hj (
)p

nieuw kanselier der Schatkamer,bevorderde
van 2000 pond sterling,deordevanSt.Patrick de uitvoering der inanciéle plannen van dien
en in 1862 den rang van maarschalk ver- staatsman, legde in 1846 zjne betrekking
kreeg,en den 3den Maart1869 overleed.
neder, stond a1s een vriend van Peel dezen

GoW on (Jean), de beroemdsteFransche in zjne laatste oogenblikken ter zjde,en
overleed op zjn landgoed Beeehworth-House
t0t1562te Parjswerkzaam aan hetLotlvre, den 12den Januarj 1856.
maardetjd en deplaatszjnergeboortevin- Gould (Benlamin Apthorp),een uitstekend
beeldhouwer der 16de eeuw , was van 1555

den wj niet vermeld.Hj had voorzekerin
Italië zjne opleiding ontvangen, want zjn
stjlkomt in vele opzigten metden Florentjnschen overeen en zjne ontwerpen zwee-

Am erikaansch sterrekundige, geboren te B0ston in 1824,oefende zich te Cambridge,nam
deelaan de Opm eting van de kusten derVer-

Brongino.Hj wasechtergeen slaafsch navolger, maar wist een eigenaardigen stjlte
scheppen.Zjne iguren zjn bevallig en verhevenbjdemeestverschillendestanden.H0ewel hj zich metbetrekking t0thetgewaad
van denantieken stjlverwjdert,weethjhet
op eene zeersmaakvgllewjzeteploojen.en

m ethet bestuur van de D udley-sterrewachtin
Albany en berekende de ephemeriden van 0nderscheidene planeten en cometen.

men naar de scbetsen van Primatiecio en

eeniqdeStaten,enstichttein 1850hetpAstronomlcal Journal''.Hj issedert 1856 belast
Goum s noemen deFranschen eenescadron

of peloton ongeregelde ruiterj in Algérië,
zamengesteld uit inboorlingen.De naam ,af-

komstlg van een Arabisch woord,datberel
de kunstenaar onderscheidde zich verderdoor beteekent, duidt aan,dat de troep zich beeene keurige behandeling van den'beitel,al weegt op het kommando van den hnofdman.
zou men 0ok m inder gemanierdheid en m eer De geheele ongeregelde ruiterj in Algérië is
eenvoudigheid wenscheljk achten. Prachtig verdeeld in goums. Deze staan onder het
zjn in de zaalderHonderd Zwitsersin het bevel van hunne stamhoofden of van chefs,
Louvre zjne 4 caryatiden, welke erde tri- door de Fransche regéring benoemd,ontvanbune der m uziekanten dragen. Voorts vindt gen geene regelmatige soldj en doen,vooral
men er het marmeren standbeeld der rustende in de Sahara, dienst als gendarmes.In den
Diana,drie reliéfs van de Fontaine desInno- 0orlog plaatst men hen op de vleugels;00k
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gebruiktmen zealsvoorhoedeofwegwjzers.
Krjgstucht is hun onbekend,zoodatzj geenerlei wu rde hebben voor een 00rl0g in
Euroga; doch de Franschen stellen hen in
Algérlë opprjs,omdatzjeenenaauwkeurige
kennis van hetland bezitten.Men heeftechter
00k geregeldegoum,vaninboorlingen aldaar,
eerstAane%rn cI#Jr'
lep:,later npahisgenaamd.
Deze hebben in den Duitsch-Franschenoorlog
van 1870 en 1871 gestreden,zonder evenwel
grooten roem te behalen.

den titel van baron. Op den terugtogt werd

hj staf-oëcier(chefd'escadron)enzwom met
zjn paard tottweemaalt0eoverdeBeresina,
om den anderen oever te verkennen. Toes
Napoleon hetleger verliet,ontving Gourgand

den last.om van W ilnaaanstondsnaarParj!
te reizen en rapport uit te brengen over tlen
staat van zaken. De Keizer benoemde hem
vervolgens t0t eersten ordonnans-oëder, en

hj &roonde in die betrekking de veldtogten
bj van 1813 en 1814.In Frankrjk reddehj

Gounod (Charles Françoig), een uitste- het leven van den Keizer,toen deze na den
kend Fransch componist,geboren te Parjs slag van Brienne des avonds te 10 ureonverden 17denJunj 1818,ontving zjneopleiding Tiachts door eenebendeKozakkenaangevallen

aan het Conservatoirealdaar,onderde leiding Nverd. Nu klom Gourgawd op t0t kolonel!en
van Hallwy, m olta en Lenue- .In 1839 ver- werd in hetbegin van Maart met Q batalons
wierf hj den gooten prjs en begafzich op der oude garde en 3 escadrons naar Rheims
kosten derregérlng naar Rome.Hlerhieldhj gezonden.Hj veroverde deze stad,doch dit
zich bezig metde beoefening deroud-ltaliaan- vqordeel ging verloren doorde nederlaag bj
aon.Na den intogtderVerbondene Mogendschekerkmuziek,zoodathjzelfsgingstudlren LM n een priesterseminarium en het voornemen heden in ParjsbleefGoltrgaud bjden Keizer
koesterde,om dewjding teontvangen.Toen en verliet hem eerstte Fontainebleau.Lode-

w4k XVHI nam hem op in zjne ljfwacht,
en belloemde hem t0t chefvan den generalen
staf derartillerie der lstemilitaire divisie.Bj
den terugkeer van Napole- kwam hj weder
in dienst bj dezen,werd t0t generaal en
adjudant benoemd! streed bj W aterloo en
vergezelde den Kelzer naar Rochefort, vankoren voor het treurspel pulysse''van Pon- waar hj diens brief aan den Prins-Regent
Jcrd. In 1854 volgde de opera pLa nonne overbragtnaarEngeland.Voortsbehoordehj
sanglante'' en in 1859 pLe médecin malgré t0t de 3 personen, die verlofontvingen,om
lui''.Eerstin 1859 maakte htjechtergrooten Napoleon naar St.Helena tevergezellen.Hier
opgang d0or zjn nFaust''.Later schreefhtj bleefhj verscheidenejaren Jaren,totdat0nhj in 1843 terugkeerde te Parjs,werd hj
muziekdirecteur M n de kerk des Missions
étrangères aldaar,bekleedde gedurende 6Jaar
diebetrekking,en verwierfdoorzjnekerkeljke muziekstukken een goeden naam. In
1851 werd zjne opera psappho''opgevoerd
znnder veel succès. Daarna schreef hj de

nLa Colombe'', - ,La reine de Saba''1- aangenaamheden met Montholon hem noodMireille'',- Rompo et Juliette'' - nP0ly- zaakten Longw ood te verlaten.Hjbegafzich
eucte''!-- nFrancesca da Rimini''/enz.,ter- naar Engeland waarhj moeitedeed,om de
wjlhj o0k n0g symfonieën,cantatesenklei- Keizers van Rusland en Oostenrjk t0t benere melodieën leverde.In 1870 begafhj zich langstelling in het 10t van Napoleon te bew e-

naar Londen, waar hj onderscheidene stukken componeerde, doch in het nalaar van
1871 keerdehj terug naarParjs.Menmeldt,
dat htj zich thans (1874) bezig houdt met

het vervaardigen van eepe nieuweopera,getiteld: rGeorge Dandin '
, waarvan de tekst
bewerkt is naar het bekende bljspel van
M olière.
Gourgaud (Gaspard,baron),een Fransch
generM l? geboren den 14den September 1783

gen,terwjlhp Maro .
rtl
'
l
fi'
.
:l bezwoer,om

toch pogingen aan te wenden)om een einde
te m aken aan de gevangenschap van haren

gemaal. Tnmiddels had htl zjn olléc,
it (
1e la
campagne de 1815 (1818)''in hetlichtgegeVen, en toen hj i
n 1821in Frankrjk terugkeerde, Versohenon van hem en generaal
Afontholon de DAléraoires de Napoléon à SteHelène (1823,8 dln)''.Daarenboven schreef

hj een rExamen critique''derpHistoire de
te Versallles,bezochtdepolytechnischeqchool la grande armée''van Sey- ,- eengeschriftj
te Parjs en de artillerie-school te Chalons, hetwelk aanleiding gaft0t een duëltqsschen

en werd in 1802 geplaatsta1sOnderoëcierbj diebeide generaals.Voortskwam hj in verde artillerie.Hj nam deelaan develdtogten zet tegen de rGeschiedenis van Napoleon''
van 1805 tot1807,werd bj Austerlitzzwaar van W alter fcoff.Na de Julj-revolutievan
gewond, verwierf vervolgens het kruis van 1830 trad hj weder in werkeljke dienst,
het Legioen van Eer, en was kort daarna en zag zich achtervolgens benoemd tot komkapitein.Hj onderscheidde zich voortsin de mandantderartillerie teParjsen Vincennes,
oorlogen in Spanle en tegen Oostenrjk, en t0t adjudant des Konings en t0t luitenantwerd in 1811 naarDantzig gezonden, om de generaal. In 1840 behoorde hj totde comgesteldheid van deze plaats te onderzoeken. missie,die hetstofeljk oversehotvan NapoTen gevolgevan zjn rapportwerd hjordon- leon naarFrankrjk overbragt.Bjdeomwennans-oëcier des Keizers,verc zelde dezen op teling van 1848 werd zjn naam op deljgt
den togt naar Rusland,werd bj Smolensk der generaals doorgehaaldjdoch na de volksgew ond, w oonde den slag aan de M oskw a bewegingen in Juntj zag hj zich door het
bj, en was de eerste,die in het Kremlin lste legioen dernationale garde teParjstot
drong,en er 5000 tolcentenaarsbuskruid ont- aanvoerder gekozen,en in 1849 als afgevaardekte,welke reedsbjna in aanraking waren digde door de kiezers naar het W etgevend
met de vlam. Deze dienst werd beloond met Ligchaam gezonden.De gtaatsstreek van 2De-
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cember1851 beroofde hem van alzjnewaar- de schrjver van een ,Boexken,vervattende
digheden,en hj overleedden 25stenJulj1852. de Beschrjvingheen deChronjken derstede
Gourm and noemen de Franschen den llordrecht.
z
oodaznjige
wjl
d,endie gaarne veelen goed eet,ter- Gouvernem ent, zie Rtaatsbentuur.
Gouverneur noemde men in 0ns land te
aanzienljken lekkerbek metden

naam van u
qourmet bestempelen. De tafel- voren de commissarissen des Konings in de
w eelde, Onbekend aan de helden der oude provinciën.Voorts heeft men in vele landen
Grieken en Gennanen, was vooralgrootbj militaire gouverneurs;deze zjn de militaire

deRomeinen ten tjdederKeizers,en wordt bevelhebbersin vorsteljkeresidentie-stedenof

sedert den aanvang (lezer eeuw niet weinig in vestingen van deneerstenrang.Zj hebben
in eere gehouden in de hoofdstad van Frank- een staf en houden toezigt Op alle militaire
rjk.Hier verscheen van 1803 tot 181Q de aangelegenheden in hun gouvernement. De
nAlmanach des gourmands'')geschreven doox hoogste ambtenu rin onze overzeesche beziç
Grbnod de .
Lceglgrd, die 00k een merk- tingen draagt den titelvxngollverneur-generaal.
waardig rManuel des Amphitryons'' in het - O0k in de Vereenigde Staten van N00rdAmerikaisin elkenStaatnègorernordehoogste
licht #0V0V0n heeft.
Gousset (Jacques) of Jaeobu G'
M.
O:JI,
C, ambtenaar,bekleed metde uitvoerende magt.

een verdiensteljk godgeleerde, geboren te Hj wordterin hetalgemeen doordekiesgeBlois in Frankrjk den iden October 1635, regtigde burgersbenoemd.In veleStatenheeft
studeerde te Saumur,werd in 1662 beroepen men er ook een vice-gouverneur(lietltenantte Poitiers en bedankte voor een professoraat governor)?diebelastismethetvoorzittersehap
te Saumur.Na de opheëng van hetEdid van

in den Senaat.- O0k deopperbestuurdersvan

Nantesbegafhj zich naarEngelandendaarna militaire scholen,alsmede de opvoedersvan
naar Nederland,waar hj eerstte Dordrecht kinderen bj voorname lieden worden yonververtoefde en daarna doorcuratoren derHooge- z'ef
xr.
:- devrouweljkepersonen in ditlaatste

schoolte Groningen beroepen werd t0thoog- gevalyourernantes - genoemd.- Mede aan
leeraar in de godgeleerdheid , de Grieksche stoomwerktuigen onderscheidtmen een toestel

taal en de wjsbegeerte. Hj bekleedde die van dien naam (zie onder Rtoomwerktwqq).
betrekking van den 6den April1691 t0taan
Gouvion (L0uis),markies t
fe Saint-Or ,

Saint-Cyr.
zjn overljden 011den 5den November 1704. zieGove
e, ie Ckelidoni'
ltm.
Van zjne geschmften noemen wj: ccontro- Gouwrt,z
versarhlm adversusJudaeosetc.(1688)''
,- De
Go
d
e
r
a
a
r
t
,
o
f Godfried metden
dissertatie sDe vivadequemortuafldedoctrina WEflf was een zoon van Gorert de A o//e,
Jacobiapostolievoluta etc.(1696)5',- rC0n- hertog van Neder-Lotharingen.In 0ns Vadersidérations théologiques et critiques sur le land was de gem alin Van graafFloris I na
projetd't
lne nouvelle version françaisede la den dootl van haren echtgenoot (1061) her:l een dapper en
Bible etc.(1698)''- rcommentariilinguae trouwd met Robbert de F9*1,
Hebraïcae (1702)''- rvesperaeGroninganae odelmoedig beschermer der regten van den
(1711)'',- rDisputationestn Epistolam Pauli mindeljarigen Divk V. Hj werd echter in

ad Hebraeosetc.(1712)'',--- en plestlChristi 1071 nietver van Leiden verslagen door Gorerf md den WIJJ, zoodat deze nu als leenEvangeliiqueveritassalutifera ete.(1712)''
.
Gouthoeven (W outer van), een Neder- man van den bisschop van Utrecht heem
landsch geschiedkundige, werd gebûren te schappj voerdein Hplland en een sterk kasDordrecht in 1577, studeerde te Utrecht,te teel stichtte aan de Vliet,w aaruit vervolgens
Leuven en te Dôle in Franche Comté,ves- de stad Delft is ontstaan. Niet lang echter

tigde zich te Dordrecht,wjdde zich aan de hield hj* er de teugels Van het bewind ill
beoefeninq derVaderlandschegeschiedenisen handen. Nadat hj met roem uit Duitschland
overleed ln 1628.Hj heefteenevermeerderde was teruggekeerd van een krjgstogt,ten been verbeterde uitgave geleverd van de groote hoeve van keizer H endrik IV gevoerd,gverHollandsche ofDiviaie-Kronjk, die in 1517 leed hj in 1076 te Utrechtten gevolgevan
het eerst, vervolgensin 1591 en eindeljk in eene wonde,hem te Delft- volgensanderen
1595 in het lichtverscheen.Hj gafdienuit te Antwerpen - op hetjeheim gemak toeonder den titel: rD 'oude Cronycke en His- gebragt. Niet ongegrond ls het verm oeden,

ç of
toriën (metW est-vriesland)van Zeeland ende dat de moordenaar door Robbert de Frie.
van Utrecht: van nieuws overzien,vermeer- door graaf Dirk V is afgezonden.
dert,verbetertende verciertmet eenige GheGow er (J0hn), een zeer 0ud Engelsch
slacht-Registeren ende Genealogyen der voor- dichteren de telg vaneen aanzienljken stam
namester Edelen,m itsgaders steden,dorpen, in Yorkshire,werd geboren in 1325,dusn0g
Heeren-huysen enz., voor desen noyt alsoo vöör Cltaucer en was,even a1s deze,een aanghedrucktgeweest,door '
W .van Gouthoeven, hanger van den hertog ran Zclct
uf:r.Men

beginnende van den Jare onzes Heeren 449 heeft van hem een dichterljk werk in 3 deetot dit tegenwoordigh Jaar 1620 (Dordrecht len,getiteld:pspeculum meditantis'',- rvox
1620,folio methoutsnee-flguren,- 2dedruk

clamantes'') - en rconfessio amantis'',doch

'sHage, 1636)''. Het tweede deel, loopende alleen dit laatste is geschreven in de Engelvan 1555 t0t 1620,is t0t1591 doorEllert de

sche taal.Hetis de eerste maalgedrukt door

Veer,hetvervolg (tot1620)doorN.deCferck, Caœton in 14931en eenc nieuwe uitgave werd
en het2devervolg (tot1636)dooreen onbe- bezorgd door Reinl
told Ttzfxli (18$7, 3 dln).

kende zamengesteld.V@n Gov/l/e'
t7
ez'is voorts Het onderwerp ,dool'Gower behandeld,is 4e
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liefde,en schoonzjnevoortbrengselenminder
dichterljke waarde bezitten dan dercanterbury tales'',vindt men daarin sporen van een
levendig gevoel en van een juistoordeel.ln
zjnelaatstelevensjaren werdhj blind,enhj
overleed in 1408. - T0t hetzelfde geslacht
behooren: Sir J'
okn Gower,banierdragervan
prins Edward in den slag van Tewkesbury

(4 Mei1471),diemetzjn heergevangengenomen en door de overwinnaars ter dood gebragt werd, - sir Thomas Gower, die in
16Q0 van Jacobnn 1 de wu rdigheid verkreeg
van baronet, - een kleinzoon van dezen,
sir e ï/li- Gower,die deaanzienljke goe-

deren erfde vanzjn 0om,sirRiel
tard .
rerdq
:t
lzl,
en metJane Gzcz
ldlld,eene dochter van den
graaf ran WcfA, huwde, waarna zjn zoon
John in 1703 t0t baron Gower'
pt- Stittenl
tam
benoem d werd en in 1709 overleed.Deze was

gehuwd met eene dochter van den hertog ran

/.fADl#, en beider zoon John trad in den
echt met eene dochter van den hertog ran
Algdfpl,werd in 1742 grootzegelbewaarder,
in 1746 viscountran 7'
rdzzde engraafGower)
en overleed den 25sten December 1754,waarna zjn oudstezoon,œ anrille,geboren in
1721,in 1747 lid vanhetParlementwerdvoor
.

earicatuurteekenaar volgt hj een oorspronkeljken weg,hem aangewezen doorzjnefantasie,die somtjdsvan eeneaan krankzinnigheidgrenzendeopgewondenheidgetuigt,terwjl
hj critiek metsatyre vermengten hetongehoordeen onmogeljke ophetgebieddeswerkeljken levens zxkttebrengen.Zjne menscheljke fguren geljken op hyéna's,uilen,
katten,ezels,zwjnenofnjlpaarden- mengselsvan werkeljkheid en verbeelding.Alhet
zonderlinge,dathetoudeSpaseonderscheidtj
zooalsvalschemin,woestbjgeloof,sluipmoard
bj nacht,het bedrjfvan monniken en bandieten,van heksen en Zigeuners - dat alles
weet hj op eene indrukwekkende wjze te
schetsen. Grooten roem heeft hj verForven
doorzjne pcaprichos(Fantasiestukkenl'',die
hj in dejaren 1793t0t1796 in 80 bladen in
het licht deed verschjnen.Voortsheeftmen
van hem Tauromaquia (Stierengevechtenl''in
33 bladen,- en pDesastrosdelaguerra(O0rlogs-ellendenl'',in80bladen,- alsmedemPr0verbios(Spreekwoordenl''in 18bladen.Tegen
het einde van zjn leven vervaardigde hj
steengravures, vooral tafereelen Van stierengevechten, waarin men het oorspronkeljk
talent opmerkt van den nagenoeg blinden
grjsaard.Hj overleed teBordeaux den 16den
MM rt 1828.
Goyaz,eenebinnenlandscheprovindevan

Mrestminster,voortsCootzegelbewaarder?0praad en markies van Staford,en den 26sten Brazillë, grenstten noorden aan Gran Para,
October 1803 overleed. D00rzjn huweljk
perkamerheer, voorzltter van den gehelmen

met eene zuster van den hertog van -& i#.g:- ten oosten aan Maranhao,Priuhy, Bahia en
water verkreeg de familie Gower later een ge- Minas Geraes, ten zuiden aan dit lM tste gedeelte der onmeteljke bezittingen van dat west en aan Sa0 Pa0l0, en ten westen aan

geslacht Uit zjn tweede huweljk meteene
dochter van den graaf van Galloway is vervolgensgraafGranville(ziealdaar)gesproten.
Goya (Francisco)#een Spaansch schilder

Matto Grosso.Zj heefteene oppervlakte van
ongeveer 13600 D geogr.mj1 en n0g geen
200000 inwoners.Zj strekt zich uitaan de
beide zjden van harehoofdrivier Tocantinsj

w estwaarts tot aan de grensrivier Araguay,
oostwaarts t0t aan de w aterscheiding van de
Tocantins en de San Francisco,van de Paranahyba en de Maranhao,- en in hetzuiden
in deleerbj een schilder,begafzich vervol- tot aan den bovenloop van de Parana en van

en graveur, geboren den 3lsten M aart 1746
te Fuente de Todos in Aragon, kwam op
aansporing van een monnik, die hem met
houtskooleen ezelop den muurzagteekenen,

gens naar Rome, en vestigde zich bj zjn hare zjrivieren de Paranahyba en de Ri0terugkeerteMadrid.Hierwerdhj degunste- Pardo,terwjl deze provincie M n de oosteling van koning KarelTL diehem in 1789 ljkegrenzen in den Serra do Paranan,en in
tot kamerschilderen in 1799 t0teersten hof- harezuideljkestreken in den Serra-seiada of
schilder benoemde.Ook bj de Koningin was Cojapo hooge bergketens draagt. Over het
hj zeergezien,en hj genootdebewondering geheel echter behoort Goyaz t0t het vlakke
en detoegenegenheidderhovelingen.Hjhad, land van Brazilië, dat meerendeelsmet gras
evenalsR#ens,van Dnck en Velasguez,zjne en kreupelhout (catingas en carasquenos)behuiseljke zaken op grooten voetingerigt,en dektis.Op de bergvlakten vindtmen uitmunwel in een prachtig buitenverbljf nabj de tende weiden, zoodat de veeteelt - v00ml
hoofdstad, waar hj feestmalen gaf en een de schapenfbkkerj - ert0tdehoofdbronnen
atelierbezat.Hj schilderdevele stukkenvoor van bestaan behoort. O0k heeftmen er uitkerken, - voorts allegorieën,portretten en gestrekte wouden, doch deze zjn nietregelgenrestukken.Met zjneschilderjen heeflhj matig verdeeld,maar verheFen zich vooralin
echter geenszins den meesten roem behaald. het westen. De ontginning van den grond is

Zjne teekening is gebrekkig,doch de beweging der fgtlren krachtig; zjn coloriet is
veelaldof en bleek en maakt toch een diepen
indruk. Veel meer heeft hj zich intusschen
onderscheiden als graveur.Zjnebehandeling
geljkt op die van R- *andten bestaat in
eene verbinding der aqua-tinta- en etsm anier,
geholpen door de graveernaald.Zjne platen
zjn doorgaans donkerjen een he1lichtdoet
d.
%rbj de iguren te voorschjn treden.A1s

ern0g zeerachterljk.In detalrjkedalen en

00k op andere plaatsen is de bodem zeer
vruchtbaar en voor den landbouw geschikt.

Verbazend groote velden zjn er echter n0g
altjd woestenjen,waarmen vruchtelooseen
menscheljk wezen zoekt.Demeestekolonisten
zjn gevestigd aan den oever der ToM ntins,
en onder deze staan de vaqueiros ofveefokkersbovenaan,hoewel zj zich in een landj
waar het aan wegen,kanalen en steden ont-
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breekt,opeen zeerlygentrapvan beschaving dool*deMerode,den Pauseljken ministervan
en ontwikkeling bevlnden.T0t aan 1748 wa8 oorlog, dots
h hj gedroeg zich durbj met
Goyaz een district der provincie Sa0 Paolo; ongemeen beleid. In 1861 kerkreeg hj den
het was beroemd als het gewest der goud- titel van generM l-en-chet'van het occupatiemjnen en diamanten,maar zj,diehiernaar leger te Rome, doch in Mei 1862 riep de
zoehten, verwaarloosden den landbouw . Het Keizerhem wederaanzjnezt
jdeenbenoemde
heett zjn naam ontvangen van een evenzoo hem totsenator.In 1867zaghjzichaangesteld
genoemden,maar thans uitgestorven stam der
Indianen.HetM ntalder thans nog in Goyaz

t0t kommandantvan het6dearméekorps,werd
in 1868 in dereserve geplaatst,en overleed

M nwezige Indianen bedraagt naauweljks te Parjsden l7denMei1870.
20000.Onder deze zjn de Christeljke Cha- Göze (Johann Melchior) of Goege, 0en
vantes merkwaardig door hun krachtigen lig- strjdlustig godgeleerde dervoorgaande eeuw ,

chaamsbouw endoo1'hun schrikwekkendgelaat. geboren te Halberstadt den 16den October
De onbekeerde Chavanteszjn menscheneters. 1717, studeerde te Jena en te Halle,en was
De hoofdstad Goyaz,te voren Villa Boa ge- achtervolgenspredikantte Aschersleben,Magnaamd en eerstin 1739 op de plaats van het deburg en Hamburg, alwaar hj den 19den
dorp St.Anna gebouwd,ligtten noorden van Mei 1786 overleed.Hj waseen jverig voorde Serra-llourada, aan de Vermelho, eene vechterderorthodoxie,doch zjneleerredenen

zjrivierder Araguay,en is de zetel van de
regéring en van den bisschop. Deze stad is
eenederfru istevan Brazilië;erzjngoedgebouwdekerken,zindeljkestraten,ruimepleinen en 8000 inwoners.Slechts 2 geogr.mp
**j
ten westzuidwesten van de stad Goyaz en
Mn de rivier Claro ligt het vlek Claro,de

belangrjkstevindplaatsvangoudendiamanten.
tloyon (Marie Augustin,graafde),een

en strjdschriften zjn teregt in vergetelheid
geraakt,terwjlzjn rversuth einerHistorie
der gedriickten niedersschsischen Bibeln v0m
Jahre 1470--1621 (1:75)'' n0g altjd merkwaardig is.- Zjn broederAuql
gst.
r#Arlïw,
geboren te Halberstadt den 28sten Me11731,
en overleden als hofdiaconuste Quedlinburg
den 27sten Junj 1793,wjddezich op gevorderden leeftjd aan de beoefening dernatuurljkehistorie,vooralmethulp van den micro-

Fransch generaal, geboren te Nantes den
13den September 1803, bezocht de militaire scoop, en schreef onder anderen: pversuch
school te St. Cyr en werd in 1821 geplaatst einer Naturgeschichte der Eingeweidewiirmer

als onderoëcier bj de Jagers te paard.llj thierischer Körper (1782)''met een pNachnam deel M n den Spaanschen veldtogtvan trag (1800)',- alsmede pNiitzlichesAllerlei
1823 al8 ordonnans-oëcier van den luitenant- (1785- 1788,6dlnl'',- enpNatur,Menschengeneraal markies de la ./pclz-ztyplt?l. Nadat leben und Vorzehung (1789- 1792,6 dln)''.
hj in 1838 t0tkapitein bevorderd was,werd Gozlan (Lèon),een Fransch romanschrjhj toegevoegd aan zjnschoonvader,denher- ver en tooneeldichter, geboren te Marseille
t0g & I'
ezensae,diezicha1sgezantin Spanje den zlsten 8eptember 1806,zag zich door de
bevond; doeh na verloop van weinige mu n- rampspoeden zjnsvadersberoofd vanhetuitdenkeerdehjnaarhetlegertenzg.InJanuarj muntend onderwjs,hetwelk hj aanvankeljk
1839werdhj majoorvanheteersteregement genoot, en ging op l8-jarigen leeftjd eerst
hussaren,en in 1846 was hj opgeklommen naar Algérië en vervolgens naar de Senegal,
t0t kolonel van hettweede regementdragon- om er koophandeltedrjven.Bj zjneterugders.Hj onderscheidde zich teParjs,waar komstte Marseillezag hj erzich alsleerur
h
j van April1848tot15April1850in gar- geplaatst aan een gymnasium ,waar hj zich
nlzoen lag,bj het dempen der volksbewe- bejverde, het gebrekkige in zjne opleiding
gingen.Op laatstgenoemden datum werd hj aan tevullen.In 1828vertrok hj naarParjs
brigade-generaal en kortdaarna kommandant methethandschriftzjnergedichten.Om zich
der kavallerie-schoolte Saumur.Nadenstaats- van hetnoodigetevoorzien,tradhjin dienst
streek moesthja1sbuitengewooncommissaris bj een boekhandelaar, en doorbemiddeling
der regéring regt spreken oyer de staatkun- van zjn begunstiger Mêry werden deeergte
dige gevangenen, die in Bicn
etre waren opge- voortbrengselen zjner pen opgenomen in het
sloten.In 1853werd hj vleugeladjudantvan dagblad rL'
incorruptible''.Daarna kwam hj
Napoleon en vergezeldedezen op zjne togten in betrekking met den rFigaro''en den pcorn% rhetoosten,zuiden en westen van Frank- saire'' en hjbegonnovellenteschrjvenvoor
rjk.InNovembervan datlaarwerdhjdivisie- het feuilleton.Allengs wjdde hj zich geheel
generaal,en verkreeg in 1854 het bevelover en al aan dezen tak der letterkunde en
het occupatie-leger te Rome, waar hj t0t schreef:rLenotairede Chantilly (1836):',
1860 vertoefde en gedurende den Italiaanschen rLesMéandres(1837)'',- pLemedécinduPecq
veldtogt de orde handhaafde. Daarna kwam (1839)'' - rAristide Froissard (1843)'' hj weder in dienstbj den persoon des Kei- XLeschâteaux de France(1844,4d1n)'',enz.
zers,doch keerde weldra,bj den invalvan Tn dejaren 1848-1850 verdubbeldehtizjne
hetPiémontéschelegerindePauseljkeStaten, werkzaamheid; toen verschenen:pLe dragon
naar Rometerug,waarhj aankwam op den rouge'', - XLes nuits du Père Lachaige'''-

Histoire de 130 Femmes''. pLa Comtesse
29stenSeptember,den dag,waaro? zich gene- D
raalLamoricoreaan den Piêmonteschenadmi- de Brennes'' - rLa famille Lambert'' enz.

raalPersanohad overgegeven.Hierwerd hj Daarenboven dichtte hj onderscheidene dramet verwjtingen Overladen wegens de dub- ma's en vaudevilles,zoo a1s:nLa main droite
belzinnigehandelwjzevanFrankrjk,- vooral et la main gauche (1842)'',- pLe lion em-
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paill/'', - pune tempête dans un yeve degliiv ussiqerl'anno bisestile(1757)''
)wurd'
eau''- r,Un cheveu blond''' - sLe gateau tegen Goldon% zich verhief in een gedicht,
des reines , - en pLa famille Lambert,,. maar op nieuw den spot van Gozzi oogstte.

Zjn schrjftrantis!eestig,maarsterk op het Hierdoorkwam laatstgenoemde t0thetschrjeFect berekend. H!j overleed te Parjs den Ven Van eene nieuwe soort van bljspelen.
Sccc/zij de beste harlekjn van Italië, was
l4der
,September1866.
Gozzl. Onderdezeq naam vermelden wj: door Goldoni nageyoeg t0t den ondergang
Gasparo, graaf Gozzl,een uitstekend Itali- gebragt, doch Gpzzstrad a1s zjn beschermer
aansch schrjver,geboren teVenetië den 4derz op en schreefsedert1761 stukken v00rhem j
December 1713.Hj onderscheidde zich reeds zonder hiervoor eenige belooning te vorderen.
vroeg door eene pngesaeene gevoeligheid, Hj ontleendedestof voorzjne tooneelspelen
zoodat hj groot behagen scheptein de ver- aan tooversprooWes, zoodat zj t0t de verzen van a/etrarcha en dezen dichter zocht beelding spraken.Z'
d bleven echternietlang
na te volgen, vooral nadat hj kennis had in trelt. Toen er voorts oneenigheden in den
aangeknooptmet dedichteresLonïsa Wdrgclli. troep van SlccM ontstonden,zoodatsommigen
Nadathjmethaargehuwd was,belastte hj zich daaraitverwjderden,verbond zich daarzich met de directie van den schokwburg aan eene nieuwe tooneelkunstenares,signora
San-Angelo,dochgeraaktehierdoorinmoeje- Aïcci, en Gozzi was weldra met deze zôö
ljkheden en verwikkelingen,zoodathj het ingenomenjdat hj voorhaar,alshetmeest
besluit nam,om zich t0telken prjsrustte geschiktvoor tragische rollen,den ingeslagen
verschalen.In stilte betrok hj eenekleine weg verlieten Fransche stukken in hetItaliwoning, Waar hj zich onder zjne boeken Mnsch overgebragt,Hj zelfbezorgdein 1792
begroef. Eenige dramatische stukken, door eene uitgave van zjne gezamenljke werken

eelen,en overleed den 4den April1806.
hem i
n hetlicht gegeven,vonden gerinyen inG10ozdzo
, door de Ouden Gawlos genoemd,
bjval,doch des te grooterwasderoem,dlen
hj oogsttedoorzjnezede-en oordeelkundige een Britsch eiland in de Middellandsche Zee,
verhandelingenendoorzjnepGazzettaVeneta''. schjntweleerverbonden tezjn geweestmet

W eldra waardeerde men zjn sierljken stjl, Malta,waarvan het door eene zee-engteter
en hj streed metdenmeestenjvertegen den breedtevan 3/4geog.mj1gescheiden 1s.Het
eene uitgebreldheid van 1,71 D geogr.
bedorven smaak der ltalianen.Nadathj ge-

ruimen tjd hetambtvan censoren van 0M-

en is merkwaardig wegens de bloedstil-

zigter over de boekdrukkerjen te Venetlë
zwammen,dieerop derotsen goejen,
bekleed had,werd hj in 1774 naar Padua en wegensdeoverbljfselenvan Phoenlcischen

geroepen, om er een plan te ontwerpen t0t en Romeinschen oorsprong.De bodem is er
hervorming der universiteit. In 1778 bevond zeer vruchtbaar, zoodat 17000 inwoners er
hj zich te Parjs en wierp zich gedurende het noodige voedselvinden.Men heefterveel

eene jlende koorts uit het venster in een
kanaal, m>r werd gered. Later toefde hj
nog eenigen tjd te Venetië, en overleed te
Padua den 26sten December 1786.Hj Onderscheidde zich door een Juist en schrander
oordeel, door onpart
jdiqheid en bescheidenheidjzooalsduideljk blpktin zjn pGiudizio
degli antichi poeti sopra la moderna censura
di Dante (1758)''.Van zjneoverigegeschriften noemenwj:posservatoreVenetoperiodico
(
1768,2dedruk 1827,2 dln)'',- rsermoni'',
aloghi di Luciano'', - en rLettere
pDi
famigliari (1755, 2de druk, 1808, 2 dln)''.
Later werd zjne ropere''bj herhaling uitgegeven.
Carlo, graaf Gozzi, een broeder van den

graan,katoen envee,eninzjnebeidehavens
wordt een levendige handel gedreven. De
hoofdplaatj van het eiland ligt ongeveer
in het mldden en is het vlek Rabato m et
hethooggelegene Castle-Rabato)terwjlzich
aan de zuidkust het sterke fort Chambray,
hetzomerverbljfvan dengouverneur,verheft,
en de noord-en oostkustmetbatterjengewapend zjn.OpheteilandjeComino,ingenoemde
zee-engte gelegenjbevindtzich ook eene batterj.Ten westenvan diteilanTeverheftzich
de rots Coménotto,en ten oosten van de zeeengte strektBall'n Wl'zà zich uit,w aar m en

hieren dajrslechts8of9vadem diepteheeft.
Gozzoll (Ben0zz0), eigenljk Benozzo Ji
Lese,een uitstekend Toscaansch schilder,ge-

voorgaande. Deze, een Italiaansch bljsqel- boren te Florence omstreeks hetJaar1400,
dichterj geboren te Venetië in 1722,had zlch behoordet0tdevoûrloopersvan den bloeitjd
reeds vroeg geoefend in de Toscaansche taal derToscaanscheschilderkunst,geljkdielater
en maaktedaarvan gebruik voorkoddige 4e- vertegenwoordigd werd doorLeonardoda Flcï
dichten. Min-gunstige geldeljke omstandlg- en Michele Anyelo.Men onderstelt met vrj
heden noodzaakten hem , Op zjn 16dej>r groote zekerheid!dat Gozzoli een leerling gein krjgsdienstte treden.Hierdoor werd hj weest is van A êsole,doch hj volgdegeensverhinlrd in het voortzetten zjnerstudiën, zins zjn meester op den weg der deftige
doch htj vatte ze met jver wederop,toen vroomheid, maar schilderde bjbelsche tafehj 3JaarlaternaarVenetiëterugkeerde.De reelen met den tintderbevalligebljmoedigalgemeenebjval,dien Chiariondervond,prik- heid.Hj wasonderdeItaliaansche schilders
kelde hem t0teen strjdtegen desmakeloos- de eerste,die zjneEguren vooreen rjk landheid van het publiek, en weldra rigttehj schap a1s achtergrond plaatste.In teekening
ook zjne aanvallen tegen Goldonit die de en coloriet toont hj meer vaardigheid dan
oude pcommedia dell'
arte'' zûchtte verdrin- I'
ilsole,en hj volgdedegewoontevanM asaegen.EengeweldigopzienbaardezjnepTartana cïo na, om portretten van tjdgenooten op
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zjneBchilderstukken teplaatsen.Zjnebelang- boog volgens dereisbeschrjvingen der kamanen op 5000 stadiën.Posidonins,een tjdrjkste kunstrewrochten bevinden zich in het v
paleis-Riccardl te Florence,waar hj op den genoot van Cieero, schatte den afstand van
wand den togt der Drie Koningen en op een
altaarblad, thans in het bezitvanden Koning

Alexandria naarRhodus- volgenshem 71/z
graad, hetgeen te hoog gerekend is - des-

'
jweten echterniet
vanBejeren,hunneaanbiddingschilderde,- geljksop 5000 stadiën.W I
voortsin het Campo Santo te Pisa,dathj naauwkeurig,h0e lang hetdoorhen bedoelde
met 23 groote tafereelen uithet Oude Testa- stadium was.- Eenewerkeljkemetingwerd
mentversierdheeft.Heteerste rDewjnoogst in 827 na Chr. verordend door khalif Alvan Noach'', schilderde hj in 1469,- en M amoem.Tweegezelschappen vanwiskundigen
hetlaatste pDe Koningin van Saba'',in 1485, bepaalden in de woestjn Singar de lengte
zoodathj daaraan 16Jaargewerktheeft.HtJ
' van een graad; het eene vond daarvoor 56
overleed vermoedeljk in 1485.
en het andere 56% ArabiBche mjl,- doch
Graad noemtmen een dergeljkedeelen, 00k van deze isde lengte 0nsnietmetJuistwaarin een geheel verdeeld wordt.De meet- heid bekend.- In 1525 mat de geneesheer
kuxde verdeelt den omtrek van een cirkel in I'ernel de lengte van een breedtegraad tus-

chen Parjs en Amiensdoormiddelder0m360 graden,en deabsoluteyxoottevanelken s
graad is afhankeljk van (
he dermiddelljn. wentelingen van een wagenrad, en bepaalde

die op 57070 toisen,hetgeenalzeernaauwkeurig heeten mag. De Nederlandsche wiskundige Snelli'lu intusschen was de eerste,
die aanwees,h0e men de lengte van den gezochten boog vinden kan door middel van
boog is bj dezen het vierde gedeelte van een net van driehoeken, - een pxoblema,

Daar de hoeken gemeten worden door bogen,
uit het hoekpunt beschreven en tusschen de
beenen van den hoek besloten) vindt men de
grootte der hoeken 00k in graden uitgedrukt.
Een regte hoek telt90 graden,wantgemelde

den geheelen cirkelomtrek.Elkegraad C)is
in 60 minuten ('),elkeminuutin 60seconden (')jen elke seconde in 60tertiën ('''
)
verdeeld.Btlallewis-ensterrekundigewerktuigen, welke t0t hoekmeting dienen,vindt
men die verdeeling,- en bj de eirkelsder

datn0g altjd naarhem genoemd wordt.Hj
mat in 1615 op die wjze een boog van 10

111/c'tusschen Alkmaar en Bergen.op-zoom
en bepaalde daarnaardelengtevaneenqaad

Op 28500 Rjnlandscheroeden of55021tolsen
(te klein).Op lastder Académie van W etenaard- en hemelglobes desgeljks. - Iets schappen te Parjs mat Poard in 1669 en
den
anders verstaat men onder graden van som- 16t0 een boog van 10 22'58# ten zui
mige natuurkundige instrumenten,zooals den

van Amien: en bepaalde daarnaar de lengte
van e0n graad op 57060 toisen.Eene door
Ook spreekt men welvan am démiseltegraden. hem voorgestelde grootere opmeting d001'geDeze worden door het aoeggen van examens heelFrankrjk in den meridiaan van Parjs
verkregen,en zjn aan onzehoogescholen die werd in 1680 begonnen door Casnini en De
van candidaaten van doctor.Eindeljkbestaan ZCAI: en met eene geruime tusschenpoos
er graden voor de exam ensen promotiën,die voortgezet t0t in 1700.Hieruit bleek,dat de
aangewezen worden op het getuigschrift of l
engte van een yraad 57097toisen bedraagt4

barometer, f/zer-p-efer enz. (zie aldaar).-

den btll.Btl den laagsten graad wordtniets terwjl eene metlng tusschen Parjsen Duinvermeld, en ))
P
** de twee volgende graden
Nvordt aangeteekend, dat de begeerde rang

kerken eenelengte voorelken graadopleverde
van slechts 56960 toisen, zoodat de lengte

znetI:T ofIaethoogen JqTverkregen is.
der yraden nayr de zjde derpoolscheen te
Graadm etingen noemt men opmetingen vermlnderen, 'tgeen in strjd was met de
van breedtegraden of eigenljk van kleinere theorie van Newton over de gedaante der
of grootere bogen van een meridiaan der aarde,weshalve overdie opmeting een warme
aarde.Juist een graad te meten zonder iets strjd ontstond. om hieraan een einde te
meer of ietsminder,isnietdoenljk en 00k maken, verordende de Fransche regéring 2
niet noodigj want alsmen slechtsde lengte graadm etingen, eene Onder den evenaar en
kentvan een boog en tevenszjneverhoudlng eene onder den noordpool-cirkel. De eerste
tot den gelwelen cirkel-omtrek,dan kan m en w erd volbragt door Bouglter en Laoondamine
hieruit gemakkeljk de lengte van een graad, in Peru (1735),en deandere door Manpertno,
alsmede die van den geheelen om trek bere- Wcïrclfenz.in Lapland (1736).Men vond,
kenen.O0k is het dikwjlsmoejeljk,Juist datde lengte van den breedter aad onderden
een boog van den m eridiu n te meten pf, evenaar 56753,en onder den pool-cirkel57437
met andere woorden, in de rigting van het toisen bedroeg,weshalvedestrjd ten gunste
zuiden naar het noorden (0f Omgekeerd) te der theorie van Newton beslist werd. O0k
bljven, doch het heeft ook geen bezwaar, later graadmetingen hebhen bevestigd,datde

een boog,buiten die rigting gelegen,t0tden lengte derbreedtegraden wastvandenevenaar
meridiu n te herleiden. De oudste graad- naar de polen, - 00k die, welke in 1750
meting schtjntdievan Eratôsthenestewezen. doorLaeaillein het zuiden van Afrika gedaan
Deze wisktmstenaar mat omstreeks hetjaar werd.- Verreweg de grootste graadmetingen
250 vöör Chr. den boog tusschen Syêne en zjn die van den nieuweren tjd,welke heb-

Alexandrïa, welke volgens zjne waarnemingen het 50ste gedeelte bevat van den omtrek
der aarde! 'tgeen metde waarheid vrj wel
overeenkomt.Hj bepaaldedelengtevandien

ben plaats gehad in Frankrjk:oost-lndië,
Rusland en Noorwegen. Die ln Frankrjk
werd in 1792 uitgevoerd door Delambre,Mecàlil, Wïof en Arago m et het doel om de
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lengte van dcn mcter ofde metrieke eenheid
te bepalen.De door hen gemeten boog strekt
zich uit van Duinkerken n= r Formentera,
bevat 12O22'13// en heeft eene lengte van
705189 toisen. De graadmeting in Oost-lndië

geschiedde in 1802 door majoorLambtonen
strekte zich uit over een boogvan bjna 16

graden. De Russische gaat van Foeglenâs
aan de Ilszee t0t aan Nekrasowka aan de

Donau en omvat25l/sgraad.
Van vroegeregraadmetingen vermelden wtj
die van uKason en Doon in Pennsylvanië
(1764),- deEngelschevan Rqy en M'
tdget
en de nieuwe Zweedscheonder den poolcirkel
(1801- 1803).In den laatsten tjd zjl
zOpme-

Jaren 1828 tot 1830 vereenigd en van 1832
tot 1845 in verband gebragt metde opmeting
van M aupert%o in Lapland. Terwjlverder

Tenner de tliangulatie voortzette in de gouvernementen Volhynië,Podolië en Bessarabië
en de graadmeting van Belin t0t Ismaëlaan
de Donau uitstrekte, maakte de Zweedsche
regéring door middelvan Strure een aanvang
met de voortzetting van de graadmeting van

Tornea t0t Foeglenaes (70040'N.B.
) bj
Hammerfest op het eiland Kval-ö, welke
door Hansteen, Selander, Avtlf4-lzl en L'ltrdh
in 1845 t0t 1852 werd voleindigd. A1z00

bezit men in oosteljk Europa eene graad-

meting van de Ilszee t0taan de Donau over
tingen van den breedtegraad ondernomen door eene uitgestrektheid van 251/abreedte-graden,
Rtruve in Rusland en Finland,door S'
eltnma- waarbj 225 triangulatiën op Russisch en 34
cAer in Holstein,en door Galtss in het voor- op Skandinavisch gebied zjn ten uitvoer
malig koningrjk Hannover.O0k deopmeting gebragt. Deze gaat door den m eridiaan van
van lengtegraden of van bogen van paxallel- Dorpatz en de vroeger vermelde Fransche
cirkels kan dienen t0tbepaling van degrootte door dlen van Parjs.Daartusschen ligteen
en gedaante der aarde,wanneer men de geo- groot gedeelte van Europa,waar nog slechts
graphische breedte van zoodanigen boog en graadmetingen op kleine schaalvolbragtzjn.
het lengteverschil der uiteinden naauwkeurig Om deze leemten aan te vullenyheeft Baeyer
kent.De moejeljkheden,hierMn verbonden, in 1861 aan de Pruissische rege'ring een plan
zjn door detelegraphiegrpotendeels opgehe- voorgelegd,om die kleineopmetingen metde
venren men is thans bezig methet opmeten grootere in verband te brengen en alzoo de
van een grooten parallelboog, die zich uit- kromming van de oppervlakte der aarde te
strekt van den Atlantischen Oceaan t0t aan bepalen tusschen de parallellenvanChristiania
hetOeral-gebergte.Hetisdnideljk,datmen en Palermo-en de meridianen van W arschau
de gedaante der aarde dan eerstnaauwkeurig en Brussel, alzop over eeneuitgebreidheid
bepalen kan, wanneer een voldoend aantal van 53000 D geogr.mtilen.Tengevolgeeener
graadmetingen in onderling verbandisgebragt. uitnoodiging van Pruissen, hebben Baden,
Gru dmetingen, uit dit oogpunt van groot Bejeren, België, Denemarken, Frankrjk,
belang, zjn vooraldie, welke in Frankrjk Hessen,ltalië,Mecklenburg,Nederland,O0sonder den 45sten breedtegruad van den m ond tenrjk,Oldenburg,Polen (Rusland),Prt
lisder Gironde tot aan de grenzen van Savoye sen, Saksen, Zweden en Noorwegen,W irdoor Brouseau en Nieollet en, als vervolg temberg en Zwitserland zich in 1864 verdMrop,van wegedeSardinischeenOostenrjk- eenigd, om dat plan ten uitvoer te brengen.

sche regéringdoorCarlinienPlanaoverTurjn Later zjn 0ok Spanjeen Portugal,Rusland
en Milu n,t0taan Fiume(1811- 1820)werden en de Kerkeljke Staat toegetreden.Op de
volbragt, terwjl Pictet en Gantier de bepa- eerste vergadering van afgevaardigden w erd
ling der lengte uitstrekten totde sterrewacht al dadeljk besloten,bj alle opmetingen de
te Genève,die in hetnetderdriehoeken was toise van Besrelt0t grondslag te nem en.Na
opgenomen.W j vermelden voortshetmeten dien tjd hebben vele van genoemde Staten
van een parallelboog in Frankrjk van Brest zich bejverd,om waterpasslngen en trianguoverPark'snaarStraatsburg(1804- 1823),- latiën te doen volbrengen en de uitkom sten
dan de opmeting van een lengtegraad in daarvan worden Jaarljks bekend gemaakt
Groot-Brittanjetusschen Valentia(Terland)en dporde rapporten van het centraalbureau der

Greenwich, alsmede het grootsche plan, in Europésche Graadmeting.
1857 door k
%trwve op last der Russische regéGraaf, in het Latj'n yraso ofcomes,is
ring ontworpen,nameljk dat van de opme- de titel van aanzienljke personen,diein de
ting van een boog der parallelvan 52Ovan middeneeuweneenbel
angrjkeninvloedhebben
de oosteljke grenzen va'
n Europa t0t aan gehad op de staatkundlge ontwikkeling van
Valentia,- waartoePruissen,België,Frank- ons werelddeel. Volgens somm igen is het
rjk en Engelandhun bjstand hebben toege- woord afkom:tig van graanw ofgriis;meer
zegd.
waarschjnljk is echter de bewering van
Eenegraadmetingopgrootegchaalgeschiedde andert
m , dat het afgeleid is van het Angelin het oosten van ons werelddeel.Hiermede saksische yerqja
',hetwelk een medgezel des
maakte Tenner in 1817 in het gouvernement Konings beteekent. Hierbj valt intusschen
aa
n nteen
deisc
gr
van
Franki
W ilna een aanvang,en in 1828 had hj een s
che
me
ni
rk
ee
tnva
,ndat
Saks
llaven
en opr
sprong
zjn.

>og van 41/:0 tusschen Bristen in Koerland

en Belin in het gouvernementGrodno opge- Volgens de Salische wet,in (le 5de eeuw vem
meten,terwpl Rtruveen von W rangellip 1821 zam eld,w asde graafeen ambtenaar,doprden
het opmeten van een boog van 3%O van Koning benoemd,om bewindvoerder tewezen
Jacobgstadt aan de Diina totaan het eiland overeen goWandaargograal
')?zoodathtjde
Hogland in de Golfvan Finland bestuurden. plaatsbekleeddevanhetvroegere,doorhetvolk
Het werk dier sterrekundigen werd in de benoemde districtshoofd, de teugels van het
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uitvoerend gezag in handen had en de rust

zoodanige gronden, waarvan zj hetvruchtbewaarde.Bj deuitbreiding derKoninkljke gebruik hadden zoolang de eigenaar leefde.
m agt werd hem ook het voorzitterschap in
het geregt, de bescherm ing der Kerk, het

In de 8ste eeuw w erden deze bezittingen nog
onderscheiden van het graafschap, hetw elk
oproepen van krjgsvolk en hetinnen derbe- met het woord honor werd aangeduid,doch
lastingen ten behoeve derKoninkljkeschat- sedert het midden der 9de eeuw beschouwde
kist toevertrouwd.Bj ontstenteniswerd zjn m en ook het graafschap als eene dotatie,
pogt bekleed door een 'tûcarius,en sommige zoodat honor el
lbeni
jciwm woorden werden
belangen deed de graaf ook welwaarnemen van dezelfde beteekenis.Benificiën,die gerui-

door vertrouwde personen (missi comitis).

m en

tjd aan de bezittersvan een graafsehap

Als inkomsten ontving de graafeen gedeqlte Y7aren verleend, veranderden ongemerkt in

van deboeten,vrjwillige geschenken van de eigendom ,en op dezewjzeverwiervensomingezetenen en van den Koning,alsmede het
levenslang gebruik van bepaalde gronden.D e

mige geslachten uitgtlstrekte goederen.
Later werden geheelegmafbchappen metde

verbinding van grondbezit aan de grafeljke daaraan verbondene goederen aan geesteljke
betrekking gaf aanleiding tOtverandering van
deze, alsmede de opdragt om voor de Kerk
te zorgen, daar nietalleen graven t0tabten
werden benoem d, hetwelk vaak door eene

secularigatie van Kerkeljke goederen gevolgd
werd, mur o0k we1 bisschoppen en abten

gestichten toegeltend, omdat m0n 0P eone
staatkundige wtjze de nlagt van den adelin
toom w ildehouden (
1001.tliedergeesteljkheid.
De geesteljke bedieningen im mers k0n m en
gemakkeljk toekennen aan getrouw e aanhan-

gers, torwjl de wel'eldljke graafschappen
me
t
de
g
r
a
f
e
l
j
ke
wa
a
r
d
i
g
he
i
d
we
r
d
e
n
b
e
kl
e
e
d.
volgens hetCapitulare van KareldeKale(877)
Ook waren erHofbeambten,die den gra- in den regelertbljk waren.lnmiddelsverkreeg
feljken titeldroegen, zooals de stalgraaf de bisschop van MYiirzburg in de eltkle eeuw
(comes dfclf/lï,waarvan het Fransche conne- een zeltbtandigtbehoorljk afgesloten gebied,
fe /:en hetEngelscheconstableafkomstig is), en de wereldljke vorsten val
z hoogen rang
ook maarsekalk geheeten en met hetopzigt volgden gaarne datvoorbeeld.Vaak o0k w er-

overde stallendesvorsten bolast,- depfalz- den grmafschappen bjeengtlvoegd,zoodat de
qr.@J (eomes ylt
xlcfïï, comes ylt
zltzdïzdf
z.
:l, een otlde verdeeling in goën verviel,en een graatpaleisambtenaar, die den vorst bj hetuit- schap w as nid langer eel) ambt, maar een
spreken van vonnissen ter zjde stond,enz. distrid,wMrde geesteljke*t'wereldljkebeDeplnimgraajj die het opzicht had op het zitter nagenoeg souvereine regten oefende.

.

gevogelte, is welligt van lateren tjd.Thans
nog geeft men aan boord van groote schepen
dien naam aan den man,die hetlevend vee
verzorgt.

Ten tjde van Kamel Maetel ontstond het
senioraat, waardoor de magt deryraven beperkt werd.Men gafnameljk aan lederaanzienljk persoon,alssenlor- vandaarseigneur
verlof,zichdooreengevolgvanvrjemannen
te omringen,welke gevolgschappen echter in

Op verre na nietalle graven evenwel,die
in de llde eeuw vooxkomltl, waren in het

bezit van een ert
bljk graal
'
schap, maar er
ontstonden Ond6r de laatste Frankische en
Zwabische Keizers uit drieërleioorzaak vele
nieuwe graafschappen. In de eerste plaats
schonken geesteltjke en wereldljke vorsten

aan vrje heeren grafeljke regten op hunne

goederen, mits de heeren deze aan hen a1s
leen w ilden opdragen.Vervolgens verhiet'de

tjd van oorlog doorden graafwerden opge- Keizer bepaaldeheerljkheden t0tgraafschaproepen. Voorts werd de verdeeling des lands
in goën door Karelde Groofe voortgezet?om
alzoo den overmoed der hertogen te thulken.
De plaatsvervanger van den grmqfheette aan-

pen, zelfs zonder van deze leenhoorigheid te
vorderen, en eindeli
jk schiepen de go-graven w el eens vice-graatbchappen. D e gru fschappen ontstonden derhalve op zeerverschil-

vankeljk nog riearius,maar ontving sedert lende wjzen, - sommigen waren allodiale

de 3de eeuw den naam van vicecomes,waar- (vrje),anderenfeodale(leenroerige)bezittingen,
van de Fransche vicomtes,de Engelsche '
ttis- doch zj bleven het erfeljk eigendom ran
ex lf: en de Italiaansche viscohtl afkomstig hetzelfdegeslacht.Daarom noemdenzichsedert
zjn.Van demissire/dmaakte Karelvoorts de 4de eeuW de graven naar hunne voorzendvqraven, om de magtsoverschrjding der naamste bezitting. Tegen heteinde der15de
graven te beperken.Hj belastte hen nameljk eenw nam en ookdevrjheeren,dieuitgestrekte
m etbepaalde zendingen,die op hetregtsw e- goederen bezatent den titel M n van graafj
zen,de krjgsmagtofde belastingen betrek- om zich van den lageren adelte onderscheiking hadden.Voortsyteldehjmarkgravenaan, den, ter&vjl de aloude go-graven sedert de

om degrenzen desrjkstebewaken.

Intusschen konden ook de go-graven een
gevolg aan hunnepersonen vebinden en alzoo

12de eeuw landgraven (comitesprovinciales)
werden genoemd.O0k deyfalzgraven vergenoegden zich op den duurnletmetdenambts-

hetgrafeljk ambtmethetseniûriaatvereeni- titel,maarverkregen aanmerkeljke bezittingen,zgodat zj zich weldra zeer sterk ge- gen.De voornaamste onderhen wasde ptàlzvoelden, hunne onderhoorigen a1s dienstman- graafaan de Rjn,omdat hj alsregterbj
nen behandelden en van deze allerleiopbreng- atwezigheiddesKeizersdiensplM tsbekleedde;
sten vorderden.Hunne goederenhadden tevena zjn ambtvereischteechternietveelbezigheid,
eene belangrjke verandering ondergaan.Be- daar 0ok hetregtsgezag veelalop de verschilhalve die, welke aan hun ambt verbonden lende graven was overgegaan.

waren,bezatenzj veelalbenefleiën,nameljk

Sedertde 13de eeuw ondergjngen de l
fgten
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der verschillende groote en kleine heeren van

plaats, waar hj tot schout benoemd werd.
het Duitsche rjk eene Mnmerkeljkeuitbrei- Hj schreef:rReysennaAsia,Africa,America
ding,zoodat de ridderljke qondbezittersin en Europa,wu rbj gevoegtis: Oost-lndise
de lCdeeeuw nagenoeg almagtlgebesehikkers spiegel, behelsende eene beschrjving van de
waren over het10tvan hunne onderhoorigen, stad Batavia en wjse van leeven der H0ldoch vooral in den aanvang der tegenwoordige eeuw is een einde gemu ktu n hunne
souvereiniteit.
Men vindt voorts melding gemaakt van
%rggraren. Aan deze was in den regelhet
bevel over een burgtofkasteel,alsmede een
bepaald regtsgebied toevertrouwd. In W estfalen had men t0taan het einde der middel-

eeuwen nog rrjkraren en gograven van het
Veemgerigt. In 0n8 Vaderland kennen wj
thans n04 dl
jkgraren,die zitting hebben in
djkcolleglën en met het opzigtover rivieren zeedjken belastzjn.
Het zal naauweljks noodig zjn teherinneren!dat 00k op Nederlandschen bodem van
den tjd van Kk elde Grppfet0taanhetverbreken van hetSpaanschejuk graven hebben
geregeerd. .
De magtigste van deze waren de

graven van Holland en Zeeland (zie onder
Holland).T0tde oudstegrafeljkegeslachten
in Nederland behooren voorzeker die van
Wassenaaet2#z40s#,Brederodeen Arkel.
Graaf (de). Onder dezen naam vermelden wj:
Abrah,
am deGrJJJ,eenverdiensteljkNederlandsch beoefenaarderwiskundeuitdetweede
helft der 17de 0el1W. Hj schreef de v0lgendewerken:rBeschrjvingvan deruytkaart
(1657)'',- rBeschrjving van de plçynschaal
(1658)''
,- pDegrootezeevaart(1658)M,- rAstronomie 0fsterrekunst(1659)'',- pAlgebra
of stelkunst (1672)'' - rKleine en groote
schatkamer van de kunst der stierlieden
(1688)'' -- Beçinselen dertqlkonstofredekonst na de wpze van Euclldes meetkonst
(169Q)'' - pDegeheele mathesis (1694,3de
druk 1717)'',- rTnleiding t0tdewiskonst,
zjnde de beginselen van de geometrie en
algebra (1702)'',- rAnalysis ofstelkonstige
ontknooping in de meetkonstige w erkstukken
enz. (1706)''
,- rMemoriaal van het boekhouden (1717, 2de druk 1728)M,- en rproportie die de '
middelljn van een rond heeft
tot den omtrek-''
Johannes de Graa
jjin 1777gouverneurvan
St. Eustatius.Op aanklagt van den Engelschen gouverneurvan St.ChristoFel,dathj
aan de oproerige Amerikanen kleederen en
oorlogsbehoeften verschaft en de vlag der
opstandelingen door saluutschoten Van het
fort erkend had, werd hj naar Nederland

landsche vrouwenq een net verhaal der bysondere handel
aars,almede deqewonewjse
van de scheepsbevelhebberen;mlsgaders eene

generale beschrjvingç van Oost-lndiën (1701
metplaten en kaartl''.Ditboek werd 00kin
het1!
3ransch vertaald.
ReinLer& Graaf,een verdiensteljk Nederlandseh geneeskundige.Hj werd geboren te
Schoonhoven den 3ostenJulj 1641,studeerde
te Leiden,waarhj nog vöör zjne promotie
zjnebolangrjkeverhandeling rDesuccopancreatico'' in het licht deed verschjnen, en
begafzich in 1665 metzjnbroederM artinl
a
naar Angers,waar hj den dodorsgraad in
de geneeskunde verwierf. Nadat hj voorts
Parjs bezocht had,keerdehj terug naarde
Nederlanden en vestigde zich alsgeneesheer
te Delft.Hj hieldzichtevensbezigmetanatomische nasporingen en zond gedurig v00rtrefeljke werken in het licht, zoodat hj
ongetwjfeldtothoogleeraarteLeidenbenoemd
waregeworden,z00hj nietbehoord hadt0t
hetR.Katholieke Kerkgenootschap.Veelhinderhadhj voortsvan den strjd,dien Zlv@mmerdam over de kunst van het opspuiten der
vaten met hem voerde;Ja,men meenttdat
daardoor zjn dood verhaast werd, welke
voorvieloq den 17denAuyustus1673.T0tzjne
werken, dle in 1677en ln 1705 gezamenljk
in het licht verschenen,behooren:r'rradatus
de virorum organi
s generationi inservientibus'', - rEplstola de partibus genitalibus
mulierum''
?- rTractatus de mulierum organis
generationl inserventibus,, - npavtu m geujtalium defensio'', - rDe sucd pancreatid
natura etusu'' - pD eclysteribus'' - rEpistola ad Vopiscum Fortunatum Plempium de
nonnullis circa partes genitales novis inventis''
!- en mTractatus de usu siphonisinanatom la,,.
Gr
aaF
den
3os
ten (Cornelis Jacob van de)2geboren
November 1734,trad opJeugdigen
leeftjd in krjgsdienst,klom op t0t den rang
van luitenant-kolonel en controleur-generaal
der fortiocatiën, 0n vertrok in 1784 met het
seàip nVoorschoten'
' als gouverneur naar de

Kaap de Goede H00g.Hj regeerde ermet
zachtheid en billjkheld en zprgdetevensals
krjgsman, dat de stad in staatvan verdediging gesteld en eenigzins versterktwerd.Dit
gaf echter aanleiding, dat hj van geldver-

geroepen,waar hj in 1778 aankwam ,maar spilling beschuldigd werd, en schoon prins
vrjgesproken en in zjnebetrekking hersteld Willem F*hem zochtte beschermen,bewerkte
werd.Toen echterin 1780 de Engelschen 0ns de Staats-partj zjne terugroeping.Hj begaf
den 00rl0g verklaardhadden,zaoestdeA JJJ zich in 1791 naar het Vaderland en bragt
St.Eustatiusaan hen Overgeven (3Februarj door zjneyerdediging zjnebeschuldigexst0t
1781).Hj overleed in 1811.
zwjgen,zoodat men hem zelfs den titelen
NicolaasdeGrtw./ieenNederlandschreiziger. de bezoldiging van gollverneurvan de Kaap
Hj werd geboren te Egmond aan Zeein het wilde laten behot
lden.Hjbedankteechtervoor
begin der 17de eeuw , trad in 1639 in dienst die aanbiedingen en trad wederin dienstals
kol
onel
de
r
geni
e
,werd in 1794 t0tgeneraalals heelmeester bj de Oost-lndische Maatschappj,bezocht t0t aan 1687verschillende maloor bevorderd, doch nam in 1795 zjn
landen,en vestigdezich toeninzjnegeboorte- ontslag.Hj wasgehuwd metKester Corpdlit
z
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rator van het Heilige Geesthuis,dievan rent-

meester van hetMargaretha-hofenz.Hj was

Zjn broederWillem e
/hcos,yeborenin1736, voorts lid en seeretaris van het Historisch

werd eerst voor de krjgsdlenst opgeleid, genootschap te Utrecht, litl van hetProvinm aaxvertrok in 1747m etden rang vanonder- ciaalUtrechtsch Genoûtschap!correspondérend
koopman naarIndië,waarhj op Ceylon ge- lid der Académie Archéologlque de Belgique

plaatst werd.Nadathj ergedurende20Jaar en lid der Maatschappj van Nederlandsche
met jver was werkzaam geweest,zag hj LetterkundeteLeiden.Hj overleedteUtrecht
zich in 1776 te Suratte aan hethoofd gesteld den loden october 1866.
van een kantoor der Compagnieen kortdaarna
Graal, afkomstig van het outbFxansch
benoemd t0t buitengewoon raad van Indië. gt
rol, van het Provencaalschegrazal en van

EenigeJarenlaterwerdhjgouverneurendirec- hetmiddeneet
lwzch-luatjnscheyradalis,beteeteux van Ceylon en gewoon raad van Indië. kent een seltotel ot'drinkseltaal. Vele sagen

Toenvolgdeden25stenJunj 1793zjnebenoe- zjn in demiddeneeuwen metdatwoord verming t0t eersten raad van Indiëen directeur- bonden, want de Heilige Gr- Jwas,volgens
generaalvan den Indischen handel,maareerst het oude volksverhaal, de schotel, welke

den 4den Januarj 1796 k0n hj, wegensde
tegenwerking zjner vjanden,die hooge betrekking aanvarden.Na weinigeweken bragten zjne tegenstanders de ergste beschuldigingen tegen hem in,zoodathj gelastwerd,
met de eerste gelegenheid naar Nederland te
vertrekken.Hjgehoorzaamde,dochhetschip,
waarop hj zich bevond?werdnabj deKaap

de Goede Hoop doorde Engelschen veroverd,
maarkortdaarna doo1'deFranschenhernomen
en naarM auritiusopgebragt.Van hierscheepte
de Grlc.//'zich in naarde kustvan Coroman-

Cltristu bj de instelling van hetH.Avondeen schotel,van één
Jaspisvervaardigd,een edelgesteente,datden
phenix,uit zjne asch doetverrjzen en aan
den mensch gezondheid en eenejeugdvan 2
maal gebruikt had,

eeuwen verleent. In dien schotel had Joseph
ran zdzzllfâ,/tx het bloed uitde wonden des
hrerlossers opgevangen. Engelen haddell dien

weleer op aardegebragten aanvankeljk zelven in bewaring gehouden,en laterwashj

onder de bewaking geeteld der Tempelieren,
eene vereeniging van uitverkoren riddersydie
del,waar hj in het belang van zjn Vader- dezen schat in een tempelvormigen burgtop
land onderhandelingen aanknoojte met den den ongenaakbaren Mont-salvage bewaarden.

sultan Ti
pqo-k
%aib, terwjl hj lnmiddels de De sage van den Heiligen Graaliseigenljk
tjding Ontvlng,datdeschout-bj-nachtImcas van Spaanschen oorsprong,en schjnt zich
met eene vlootin aantogtwastom Onze Qost- ontwikkeld te hebben uitArabische,IsraëlieIndische bezittingen tegen de Engelschen tische en Christeljke elementen onder den
te beschermen.Om dien vlootvoogd te ont- invloed van de gebeurtenissen des tjds moeten, deed hj zich weder naar Batavia vooral van den strjd tusschen de Mooren en
brengen, waar hj aan de gezaghebbers het Christenen in Spanjeen van destichtingvan
verzoekrigtteom mededeelingentemogen doen, de orde der Tempelridders.GmyotrtzozProl
ûns
dietotgrootnadeelvandenvtjandkondenstrek- in Noord-Frankrjk, bekend alslier-en leerken. H et werd hem evenw el niet vergund,
aan wal te kom en,zoodatheln nietsanders
overschoot dan onder zeil te gaan naar het
Vaderland. Hj bereiktehetin 1797 en werd
hetvolgendek
jaardooreen comité,van wege
de Nationale ergadering benoemd,geheelen
al Onschuldig verklaard aan de hem te laste
gelegde feiten,waarna deze miskende dienaar

dichter,behandelde de sage van den lleiligen
Graal in 1180 in een Franst!h gedicht,het-

welk verlorenisgegaan,en noemde alszjne

bronnen het geschriftvan den Arabier Fleye-

ft
zzz
lien eene Latjnschekronjk.Reedsvo
'ôr

hem had de beroemde Chrêstien ran Troo:
haar met de Artur-sageu in verband gebragt.

In het Duitsch,werd zj het eerst bewerkt

doûr Wovkam ran Eseltenbaehqhj ontleende

der Oost-lndische Compagnie zjne laatste
levensjaren nabj de stad Utrechtdoorbragt.
Graafand (Hendrik Hooft),ambachtsheer
van Scholervlieland en een jverig beoefenaar

haaraan het werk van Guyot,waarin hj de

eene dissertatie pDe debitis pablicis'',w elke

in Engeland bewerktis, en wé1kortna 1160

doorhem geleverdegesehiedenisvondvannparzival en Titurel''.Voorts w erd gemelde sage

der staathuishoudkunde,w erdgeboren teBreda Omstreeks hetjaar 1270 uitvoerigerbehandeld
den lzdenJanuarj182b',studeerde teUtrecht door den dichier van den lateren XTiturel''.
in de regten en prom oveerde er in 1851 m et 'tSehjntevenwel,datdeGraal-romandesgeljks

in den handelgebragten metveelbjvalont- op last van koning Hendrik 11 door m bbevt
vangen werd.Hj leverde voortseeneverta- de Worrezl,- alsmede door W'
outer .
Vt
z
:,
ling van de routlinesofsocialecollomy''van

die den gevierden gRoman van Lancelot''ult

W illiam .
A7lJd(1852)enlater(1854)hetboekje verschillendebronnen bjeenbragt.

nEen geneesmiddelder armoede 01*de lot'der
spaarzaamheid', naar het (l!
aransch van Louis

Graanplanten nëemt meu halmdragende

gewassen metmeelhoudende korrels(graan),

MJZJàZ.
:.
y.In 1860 werd hj gemeente-ontvan- diebjzondergeschikt zjn om t0t voedselie
gervanUtrecht,enhjbekleeddedaarenboven dienen voormenschen endieren.Zjbehooren
onderscheidene andere betrekltingen, zooals totdetàmiliedergrassenenzjnhoofdzakoljk:
die van regent van het Geretbrmeerd Burger- tarwe,rogge,gerst,haver,mafs,rjstengierst
.

w eeshuis, die van rentmeester van de Ftln- llltusschen w ordtde boekweitOok w e1t0tde
datievan Njkerken,alsmedevandeFundatie graanplanten gerekend.Men verdeelthetgraan
van M aria van Pallaes,die van onderprocu- in w inter-en zom ergraan, in hard gm an
V11.
lb
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(tarwe,roggeenmaïs)en inzachtgraan(gerst duur vermeerderen van de hoeveelheitl graan.
en haver).De graangewassen zjn éénjarige Men kan Ook nietopeenszjnetoevlugtgaan
planten.Debestanddeelendergraankorrelszpn nemen t0tn0g onbebouwde - meestalslechkleefstoftzetmeelen plantensljm.Degl'
anen tero - gronden. Eene esrenredig m eerdere
zjn aan onderscheidene ziekten blootgesteld, besteding s'an arbeid en kapitaal zal daarzppals brand,roest,moederkoorn enz.,waar- 5,001- noodzakeljk zjnq de produdiekosten
tegen geen betermiddelbestaatdan hetkwee- wordcn hooger en de verbouw Op slechtere
ken van sterkeplanten uitvoortreFeljk zaad gronden zal dus dan earst met voordeelbein een zorgvuldig toebereiden bodem.
dreven kunnen worden, als de behoefte,de
Eenegraanrrckt(caryopsis)noemtmen in vraag naar,en diensvolgensdeprpsvan het
de kruidkunde eene enkelvoudige, drooge, graan z00 hoog gestegen is, datde hoogere
nietopenbarstende vrlchtmet pén zaad,het- productiekosten daarin kunnen worden terugwelk met het zaadhulsel (pericarpium) ver- gevonden (zie Grondeenlej.In bevolkte langroeid is.Somtjdsisdegraanvruclltomgeven den neem t de graanproductie over pcrioden
door overbljvende bloemdeelen, welke haar van eenigen duur genomen weinig toe,hoet0tbeschutting dienen,zooals men vooralop- zeer beide, m iddelmatige en slechte oogsten

merktbj rtjst,haveren gerst.

G raanw etten. Van alle voortbrengselen

vool'enkeleJaren n0g albelangrjke verschillen in hoeveelheid kunnen Opleveren. Ver-

van hd plantenrjk heeft geen enlkel zoo meerdert de hoeveelheid Van eenig belang
voortdurenden en gewïgtigen invloed op de door diepingrjpende verbeteringen zoodat
geschicdenisvan hetmenscheljk geslachtuit- met hetzelfde bedrag van arbeid en kapitaal
geoefend, a1s het graan.Hetverbouwen van deproductieaanmerkeljk grooterwordt,dan
graan gaf Ongezocht aanleiding t0t het ver- houdt binnen kortde toename der bevolking
laten van de Jagten vischvangst,alseenige metdievermeerdering geljkentred,evenzeer
bronnen van bestaan;methetuitoefenen van als de vermindering Over zeker tjdsverloop
den landbouw werd hetnoodzakeltjk,datde eene evenredige daling van het bevolkingsrondzwervende stammen vaste woonplaatsen cjfer met zich brengt.Daardoor is hetverinnamen,en een grootesta? van vooruitgang schjnselteverklaren,datzelfsdegemiddelde
op de baan der ontwikkellng was hiermede prjs van het graan,Overlangeperioden gegedaan. De verdeeling Van arbeid vormde nomen,we
nigvan dienindergeljkevroegere
weldra twee klassen van menschen:landbou- oflatere pei
rioden verschilt.Desnlettemin zjn
wers,enzj,die,anderebedrjvenuitoefenende, er weinig producten, waarvan deprjsbind0m* ruil zich levensmiddelen moesten ver- nen zeer korten tjd z0o snel en zo()sterk
schaFen; Z00 Nverd de korenhandelgeboren. kan dalen en rjzen,alsvan koren.Bj geen
Graan kan ni
het overalmetgoed gevolg in artikelis de prjsverandering grooterdan bj
genoegzar;e oeveelheid voor tonderhoud der dit. Die prjs wordt, a1s Overal vool'alle
bevolking verbouwd worden;de streken,die zaken, door aanbod en vraag bepaald.Maar
een rjken oogst van koren voortbrengen, er zjn zoovele omstandigheden, die op den
moeten van haren overvloed a'an de daarmea
e omvang van aanbod en vraag haren invloed
minder begunstigde afstand doen. Verschil- sterkerdoen gevoelen btjgraan,dan bjandere
lende oorzaken kunnen op de meerdere of
mindere Opbrengst Van graan werken: gtlnstige en minder gt
lnstiqe oogsten,zelfs geheel misgewas volgen ln snelle afwissellng
elkander op; daarom heeft de graanhandel
voortdurend reden van bestaan, en is hj,

zaken. Graan is voor de groote massa der
menschen eene allereerste levensbehoefte,dat

grootere verdeeling van arbeid

hetaantalvragers van zelfbinnen kort,groo-

door geen ander ding behoorljk vervangen

kan w orden. Eene zekere hoeveelheid van

datprodud - ongeveeraltjd dezelfde- is
er bepaald noodig. Bj het rjzen van den
vooralin onzen tjd - btluitbreiding van de prjs, van weeldeartikelen neemt de vraag
middelen van vervoer en de daaruitvolgende snelen gemakkeljk af;bj hetdalen,wordt
van steeds

grooterebeteekenis.Terwjldemensch hetpro- ter; vraag en aanbod regelen zich naar den
dud van anderen, zooals fabriekmatigen en prtjs zooals deze wederom door vraag en
handenarbeid naarmate Van de klimmende aanbod wordtbepaald.Maarbj graan werkt
behoefte kan verveelvoudigen,is ditniethet alleen de vrees van iets onontbeerljks te
gevalbj graan:doordebjzonderemedewer- moeten missen als een monoyolie;wanneer
king,die hier van de natuurvereischtwordt) er omstandigheden zjn) die ln deverte op
vindt de productie hare grensin den bebouw- eenemogeljkevermindering van aanbodwjden en bebouwbaren grond. Er moet grond zen,dan stjgtdeprjsi
n veelgooteremate,
ter verbouwing van andere producten, als dan dooreen werkeljk tekortln hetaanbod
vlas,aardappelen enz.,beschikbaarbljven;b0- geregtvaardigd wordt;en Omgekeerd bj ver-

vendien zjn erveleomstandigheden,diehet meerdering van aanbod,daalt de prjs veel
eer,dan volgens hetvoorhanden surplus te
onmogeljk ofalthanszeerbezwaarljkmakçn, mwacht
en is. Een Engelsch staathuishoudkunom binnen een betrekkeljk korten tjd eenlge
uitbreiding van belang aan den graanverbouw digeteekendeditverschjnselindenavolgende
te geven.D e m ensch is hierin zeer afhanke- ct
l
'fers:wanneer de oogst een te-kortoplevert
ljk van de natuur; veranderingen in het van 10,20$30,40,50honderdsten,danrjzen
klimaat,dewisseling derJaargetjdenenvele de prjzen aldus:30,80,160,280,350 proandere dergeljke oorzaken zjn hinderpalen, cent.DeFranscheregéringverklaardein 1821:
voor het plotseling, zelfs voor het op den

ngeene w et kan de ram pen voorkomen, die
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ontstaan uitdeovervloedigeoogsten,''en haar vermindering van het aanbod.Politieke ver-

gevoelen laat ze steunen op dezecjfers,in wikkelingen kunnen er de reden van zjn:
1817 leverde Frankrjk 48millioen hectolitex meestal ligt zj in het mislukken van den
tarwe; in 1818, 53 millioen; in 1819, 64 oogst.H0eslechter de oogstuitvalt,h0egroomillioen, waarvan de tfltale prjs bedroeg: ter hetgebied,waar de produdiede consum2046,1442,1170 m illioen fkancs,en dusper tie niet dekt, des te minder snelen afdoend
hedoliter ruim 40,n0g geen 30,en nog geen kan de graanhandel het kwaad verhelpen:
20 francs.De verbeteringen in de middelen de*a@ t,e 8lleller,hoogeren algemeenerstjgende
Van geQReensohap en Van Vervoer dragen er PVPZOD. Alle mu tschappeljke verhoudingen
nu we1 veelt0e bj, om ditverschjnselin Yiorden door die kwaal aangedaan zelfs
kracht te matigen;maaraltjd n0g bltjfthet uit hare voegen gerukt: de industrie sfxqt
bestaan,omdataanvoervanbuitengasbegint, stil; llet l0on daalt; allerleigevaren voor de
wanneer de prjzen reedseenebultengewone rust,de welvaart,hetleven derburgerskomen
hoogte bereikt hebben, en de aanvocr voor- i
n dreigende gedaante 0p. En al komt de
ziet slechts in een betrekkeljk gering deel hongersnood nlet z0o intensiefen extensiefin
van debehoefte derttollsllmtie.Desnellewisse- de besellaalde landen Van OnZen tjd meer
lingen derprjzen,hetplotscling intredenvan vooralsvroeger,enn0gtegenw oordiginminder
Om standigheden, die etln m eer Ot' minder gecultiveerde landen, de govolgen van begunstigen oogstkunnen doen verwachten,de langrjke prjsverhooging van het graan zjn

buitengewone moetjeljkheden in hetbewaren n0g altjd z00 belangrjk, dat er n0g wel
en vervoeren van graan maken den graanhan- bjzondere voorzieningen noodig geacht wordelt0teen zeeryevaarljk bedrjf,aal
zgroote den,om ze (z00mogeljk)tevoorkomen.Geen
kansen onderhevlg.Hj kan zelfsnooitvast wonder,dat de regéringen naar middelen gerekenen op voortdurende plaatsen van inslag
en van afzet.De meeste landen brengengrootendeels het bedrag van '
tbenoodigde graan
zelven voort;de invoervoorzietslechtsin een
deel dier behoefte. ln 1801 en 1802 k0n de

zochthebben,om ,z00 de duurte alnietverhoed k0n worden, dan toch haar z00 snel

als het k0n te doen ophouden.Datmen bj
de geringe rekennistvan de sociale toestanden

en wetten bj hetkiezen diermiddelen vaak

istastte m oetvoor 0ns,die demoejeljkheid
FeheeleEngelschehandelsvlootslechtszooveel sa
mvoeren, alsde consumtievoorden tjdvan van het vraagstuk in alharen omvangbegrjééne maand noodig bad. De graanhandel pen, yeene verwonderi
ng baren.W e hebben
hier nlet op het oog de m iddelen,waarvan

heeftbj verre na zulk eeneuitbreiding niet,
alsbjdeneerstenoogopslagschjnt.W elhebben het doel is,om den landbouw door vermeerdemeestbevolktelanden totvervullinghunner
behoefte aan graan invoer noodig,en wordt
die voorraad hun geleverd door de dun bevolkte, die zich in den regel op den landbouw tocleggen:toch is,zoodra een aanmer-

dering van kennis en verm indering vanlasten
t0t grootere volmaaktheid te brengen, maar

alleen dezalke,dieonmiddelljk opdengraanhandelvan invloed zullen zjn,als:verbodsbepalingen Om trent den invoer,bescherm ende

merkeljk deelvan dengewonenoogstmislukt, tollen en invoerregten,uitvoerpremiën enz.een buitengewone aanvoer van graan nooit in
Btaat, om het te kortvolledig en spoedig te

belemmering van buitenlandscheconcurrentie,
bevordering enbeschermingderbinnenlandsche
dekken,zoodateenebuitengewone1
*jzingvan produdie is hier hetwezen en hetdoel.Alley
den prjsmetaldedaaraanverbondenonheilen watten nadeele valzverbodsbepalingen opden
w ordt voorkom tln. In Europa trekken tegen- invoer in 't algemeen kan gezegd worden,
woordig hoofdzakeljk Engeland, Nederland, geldt in verhoogde matevandieop het koren.
België, Zwitserland, Noorwegen en Grieken- Bestaat er geene concurrentie methet buiten-

land graan uithetbuitenland,terwjlRusland) land,dan zjn zj nutteloos:bestaatdiewel,
Polen, de beneden-Donaulanden, Egypte, dan werken zj nadeelig voordeconsumenten,
Noord-Am erika enindenregelookD uitschland omdat deze m eer voor eene levensbehoefte
vooreen belangrjkbedragaangraanuitvoeren. moeten betalen, dan anders noodig z0u zjn:
W j wezen op deeigenaardige moejeljlkheden, de arbeidsloonen w orden noodeloos verhoogd:
aan de productie en den handelvan granen de landbouw kwjnt er onder;het koopververbonden, om zoodoende de redenen van m ogen der consumenten over 'tgeheelwordt
het ontstaan der zoogenoemde yvaanwetten minderen degeheelenjverheid ljdterdoory
duideljk te maken.Bj duurtevan hetgraan omdatzj geen ruimenaftrek voorharewaren
vooralkomen zj te pas. Datisde tjdvan vindt. Komt er een misgewas, dan kunnen
delevendigstewerkzaamheid voor den graan- zeonmogeljk staandegehoudenworden,juist
handel, Onder duurte van het graan hebben

wete vorstaan nietdt
lschjnbareprjsverhooging,door h0t dalen in waarde van hetgeld,
0ok nietdekunstmatige/die in hettjdeljk afnemen vau 'taanbod df
lt
lrkpoctllauten,
haren grtèlld ht'
eft (want deze kan uit d0n
aard der zaak sltlchts vof
lr ltorten tjd b(
)staan)7- maar de wezenljke,natuurljke
prjsofliever-waardeverhooging,dietevoo1*
schjn geroepen wordtdoorvermeerdering van

op het oogenblik, dat er hulp en steun van
verwacht wordt) wordt de steun dus weggenomen. Met beschermende invoerregten en
tollen is het evenzoo gelegen. In gewone

tjden maken zedeeoncturentieonmogeljk;

m aar die z0u anders00k nietgewerkthebbon.
Alaal'a1s(1oor 'tgebrek aan kol'elldeconcurrentie moetwerken,dan kunnen ze haarniet
w eren.Beschermende regten, om den invoer
van koren aan te m oedigen,w erken ook dan

de vraag, en nog sterker en sneller, dool' pas) a1s het koren reeds aanmerkeljk boven
45*
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den gewnnen yrjs gerezen is.Tjdeljke 0pheëng ofwjzlgingvan debestaandebeschermende bepalingen brengen schrik in 'tbinnenland te weeg en werken daardoorde prjsverhooging in de hand5 de buitenlandsche

zjn ze hoog genoeg, dan kosten zeaan de

schatkist, en dus aan alle burgers,heelveel
geld. N0g elders is voorgesteld,dat de Staat

zelf speculant,opkooper en magazjnhouder
van granen zoude zjn.'tMiddel is o0k in
speculanten,diel'
eedshmverig zjn,om onder practjk gebragt; Jozf deed het in Egypte.
zulke onvastebepalingen partjenintevoeren, Als dehandeln0g zeer weinig ontwikkeld is,

haasten zich niet,in de hoop,datn0ghooger kan 0ok hier dat regtstxeeks handelend 0p-

prjzen ruimerewinsten voordegrooterisico's treden van den Staatzjn nuthebben.Maar
zullen opleveren.Hetinvoeren van hetseltaal- bj eenigen grud van ontwikkeling van
stelselvan schaalxegten - in Ne:ydfederland, en vooralin Engeland,bewees?dat
m en de gebreken van het vroeger bestMnd
stelselbegon intezien.Men wildeaan debinnenlandsche gmnn-productie eenematige beycherming verleenen,en de zeergrootewisselingen

handel en scheepvaart is dat monopoliséren
van den handel in staatshanden allerverderfe-

dergraanprjzentegenwerken doordeninvoer
te regelen.Hetregt van invoer steeg,a1s de
prjsvan'tgraandaalde,enomgekeerd.Volgens
eene wet van 1828 bedroeg hetregt in Engeland,alBdeprjsvan denhectoliterwas66

taal moeten verschaûbn t0t een produdlef
doel4is het productief,dan zalhet kapitaal

ltjkst.DeStaatmag en kan geen njverheidsondernemer zjn.Allemonopolieweertdecon-

currentie en werkt dnodend op alle energie.

W aarom z0u de Staatzich metgeweld kayier we1 geheel vrjwillig ingestoken worden.
Deyrikkelvan heteigenbelang,dieden particuller streng doet letten op kleine winsten

en geringe verliezen, die hem voortdurend
s
hilling, 202/: 8h.;stond die op 73tskwa
h.daan
Blechts 1 sh.Toch maakte ditsysteen '
d op verbeteringen en bezuinigingen bedacht

n0g erger.Hj,die vanplanwasom intevoeheven wordt,wantdanverdienthj,behalve
de vermeerdering van den prjs 00k nog het
verminderd bedrag derregten.Dan kwam alle
invoerop eens;deprjsdaaldesnelensterk,

doetzjn,wordtbjdestaatsambtenarentotaal
produdje hebben, dan de yarticulierp die

ren, wacht daarmêe tot het laagste regt ge- gemist.De Staatzaloneindig meerkostenvan

kosten moeten uit de schatklstbetaald,dus
door allen gedragen worden. De Staat wordt
nu doûr hetpubliek voor alles verantwoorde-

en evenalsna een goeden Oogstw erd demarkt
àoms binnenkort overvoerd. De korenspecuhnten konden nûoit het bedrag der te betalen regten vooruit berekenen, en werden
dus van speculatiën afgeschrikt:dekorenhan-

ljk gesteldi 0ok voor de plotselinge sterke
prjsverhooglng,diehj metalzjnemagttoch
nooit geheel kan afwerenqoproeren politieke
verwikkelingen kunnen van dergelgk staatsbedrjf het gevolg zjn.Prjsbepalingen door
4e1werdn0g gevaarljkergemaakt.Niemand den Staat)vaststelling valleen maximum van
twjfelt er teqenwoordig meer aan, of het prjs, boven 'twelk granen en alwatdaarschaalsysteem ls voo1'den landbouw in '
talge- van komt, als meel, brood enz.,niet mag
meen,en in '
tbjzondervoordien v3n Enge- verkocht wgrden, kunnen niet meeruitwerland zeer onvoordeelig gew eest.Zie Anticorn- ken,dan de vorige hulpmiddelen.In beginsel
lawleayne. H et totaal verbod van uitvoer,en deugen ze niet;ze m iskennen de eerste rege-

regten en tollentdie den uitvoerbelemmeren, len van de volkshuishoudkunde: in de prac-

zjn evenmin proefhoudend bevonden.Voor- tjk zjn ze geheel onbruikbaar (Ziç Broodeerstishetonregtvaardig,om de producenten zdffisg, Pri
js, W aarde). Vroeger waren ze
op te oleren aan de consumenten door hen m'm de orde van den dag; thans zjn ze in
te verhinderen om elders, op'eene vreemde

de ontwikkelde Staten zoo goed als geheel

markt,den hoogsten prjs voorhunnewaar verdwenen.Een anderm iddel,om duurtevan
le beuren.M=r 'twerkt ook Juistomgekeerd graan te voorkomen is nog het geven van

als bedoeld wordt. Zoodra 'tverbod gegeven vûorschriften omtrent hetverbnzik van zulke
is, verspreidt zich een algem eene schrik: grondsttd en, waaruit nevens eetwaren ook
ieder wi1 koopen,zooveelmogeljk.Deaan- ook andere voortbrengselen vervaardig; kunbieders houden hunne waar vast,in de hoop nen w orden: b. v. het beperken van het
ep hoogerprjzen.Vreemde speculanten wor- stoken van sterke dranken uit granen. In
den van den invoer afgeschrikt;wanthebben 'tbelang der volksvoeding is 'tnadeel weêr
ze eens ingevoerd? dan zjn zejo0k bj 't veel grooter dan 'tvoordeel;'tverbruik van
vallen van de markt,verpligt,om tegen alle granen t0t stokerj en stjfselmakerj enz.
prjzen aftezetten. De handel wordt zwaar heeft eene regelmatige en doorgaande verstergeschokt;het plotselinq rjzen t0t buitenge- king van de vraag naarditartikeltengevolge:
wone hoogte wordteer m dehand,dantegen- de voortbrenging tracht daaraan even regelgew erkt.
matig en doorgaand te beantwoorden. Die
Premiën op den invoer,in ttjd van nood, opgew ekte grootere voortbrenging levert een
en borgstelling door de regéring ten behoeve soort van opleg voûr dure tjden:wantnu
van speculanten, dat zj bj den invoervan dringt de duurtq der grondstof die ondernegraan ten minste zekeren vastgestelden prjs m ersvan zelf,om hunneproductieinte krimpen

zullen betaald krjgen,zjn middelen, die vooral is hetin Engeland proefondervindeljk
gebleken - eveam in a1s de vorige doeltreffen. Zjn de premiën en borgstellingen niet

of te staken. De grondstof wordt dus vrj
voor de onmiddelljke consumtie. W erltt de
regéring 't bestaan van stokerjen nu tegen,
dan verwerpt zj het z0o aangewezen natuurhoog genoeg)dan baten ze in 't geheelniets; ljk voordeel: bestaan ze, dan behoett de
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rogéring crzich nietmedetebemoejen.Van tot1672bcurtelingsteAmsterdam enteUtrecht)
zelf doen ze, wat de regêring in 'tbelang vertrok toon naar H001-f1?en overleetlto Alkder volksvoeding wenscheljk zou achten. maar in 1682. Men heeft sohilderwork van
Graanwetten, Om dllurte van koreu te voor- hem in den koepelvan deberoemdeoranjekomen ot'teverminderen,onderwolken vorm zaalop het Hllisin 'tBosch to 'sHage.
ook ingevoerd,zjn nadeelig.
Graauw ak (Grauwacke)npemdemenaanVraagt men, wat de Staat dnen moet,om vankeljk een ijnkorreligen, çrjzen zandin het belang der volksvoeding duurte van steen of eene sûort van zandlgen lcisteen.
graan tevoorkomen,ofdeprjzenvan'tgraan Daar nu deze karakteristiek was vool' de
teverlagen,dan ishetantwoord:niets. Hj oudste watervormingen van midden-Europa,
late den ltorenhandelen den landbnuw geheel heeft m en dien naam toegekend aan de gevrj spcl.De handel zalzorgen,datde t00- heele fomnatie van zlllke gelaagde en versteestand zooveelmngeljk normaalbljft; hj zal ningenvoerende gesteenten,w elkcmentevoren
zjnefunctie waarnemen;nameljk h0tover- m et den naam van overgangsgesteentmz btlstempelde. H0t vormt de oudste bezonkene
lagen metverstoeningt
nl,enbestaatin Duitschheerscht. Ht1za1in tjden van goede oogsten lantlvooraluiteene afwisselillg van leisteenj
van den voorraad btlwaren t0t de tjden, graallwak- leien graauwak-zantlsteen,hieren
waarin (10 slechte oogsten te weinigopleveren daar vervangen (100r kalksteen, dolom iet,
voor het gemiddeld benoodigde. Daarvoor kiezel- en alllinlei,jzersteen enz.De Ilarz?
brengen van de w aren naar dilplaatsen waar
gebrek is. van de plaatsen waar overvloed

za1hj zjnegerageltlo betrekltingen aanknoopen,zjnekantoren en agenturenoprigten,en
zorgen voorvastedêbotlchés,t)nvool-plaatsent
vanwaar hj zjne waar kan trekken.Geene

het oosteljl
tgedeeltevan hetThiiringerwoud
en het Schiefergebergteaan deRjn tusschen
Bingen en Bonn bestaan bjna geheelt
àn al

uit graauwakvorm ingen9nu en dan doorsneverbods-ofaanmoedigingsbopalingen dusvoor den van groensteen,graniettporfler en basalt.
in- ofuitvoer;geene premien; geene schaal- ln het westen van E11gela3ltl,waar zich uitregten;geeneyrtls-bepalingen;gi
lene vaststel- gebreide graauw akgesteenten vel-heffen,hoeft
ling van maxlmum s; geene borgstelling van m en deze, zoowel wegons (1en aard der gevaste prjzen aan vreemdespecttlantenigeene steentella1swegens(1eversteeningen,verdceld
Staats-voorraadschuren;geenespect
llatièn,door in eenDeronisehtSillriyc/len Cambriscltstolsel;
den Staatzelvenuitgevoerd.Afaarvrjheidvan van deze ishetlaatstelletpnderste en oudste,
handel en beweging; OpheKng van alle en torwjlhetbovenste tevenstlol
:ollden rooden
allerlei belemmeringen in 't wereldverkeer. zandstet?n (01dred)derEngelschegeologel:0mDatgeeftzekerheid en veilighoid aan (
lesge- vat.Dezelfde stelsels ofaffleolingcn heeftmon

ct
llatlën.Metbehulp vanqoede()nveelvuldlge 00lk opgespoord in Duitschlantl, Frankrtjk,
middelen vau communicatle en vangedachten-

Rusland,Skandinavië en Noard-Amerika.llet

wi
sseling zalde handel (,1
*voor zoryen,dat graauwak bewjstgrootedienstenaan(1f)lnaatde dutzrte van granent en do daarultvoort- schappj,dewjlmen flaarin den leistoon,den
spruitende gebrekkige volksvoeding - de kalksteen,tlen jzersteon,(
1ealuinloi,alsmede
bron van allerleikw alen en ellcnden- worde

vele ertsgangen aantreft.

voorkomen,ofz0()spoedigmogeljkgetemperd;

Graauw bunderland, i14 het Duitsch
Geambûndlent in het Fransch Grisons,in het
Italiaansch Griy'
loni, het grootste canton van
Zwitserland,hcefteene oppervlakte van ruim

-

ten minste in alle landen,di0inhetverkeer

der beschaafde volkcren ztln opgenomen.De
graanwetten vermogten datnietqdaaronlzjn
ze afgeschaft.O0k bj0nsisdeberuchteGraan- 12; Ea geogr.mjlen grenstaan(1eeenezjdf
l
wet van 1835 afgeschaft, die m et hare op- aan (
le cantons Tessino, Uri,Glarus (m St.
eenstapeling van kosten van visitatie?verze- Gallen en aan de andere zjde aan Liechtengeling,ontzegeling, waakloonen, volgbrief,
cautie,m et de noûdigerequesten en docum enten, eene m agtvan om slag en tongeldcn op
elke lading koren legdett0tgrootvcrdrietmz
nadeelvan den handel:totgrootongtlriefvan
de verbrtlikers? die per slot het nutteloos

stein, Tyrol en ltalië. Het geheele land is
met bergen bedekt, die reusachtige groepen
of zamenhangende ketens vormen m et zeer

en ondoelmatig verliet ()n zich plaatste op

den naam van Rbaetische Alpen bekend,on-

naauwe dalen.Daartoebehooren hetoosteljk

gedeelte van llet St. Gotthard-gebergte, de

zuideljkehelling derAipenvan Schwyz,een
verliesvan tjd enkosten tochmoestenbetalt
ln. gedeelte der Adula-en Sureta-Alpen,de SelD 00r afschaëng van detarief-enscheepvaal't- vrotta-Alpen,de noordeljke helling der Ber.
w ettenin 1857en1862heeftookonzewetgevex nina-Alpen en hetzuideljke gedceltevan den
getoond,dathjdeOudebeginselenalsOnwaar Vorarlberg. Al deze berxen, te voren onder

he
tJuiste standpunt,datOpyrondderpractjk derscheiden zich door hun trotsch en woest
doordenieuwerow etenschap lsaangegevent0t

voprkomen,dûor hunne talrjkosneeuwkrui-

nen en dool-hunneschilderachtige dalen.Vele
Graauw (llendl
-ik),een verdiensteljk Ne- toppen bereiken ereene hopgte van m eerdan
dexlandsch schilder, geboren tfà I-loorn 0m - 3000 Ned.el,en bjna 300 gletscllers dalen
streeks het jaar 1627,ontving ondtlrwtjs van van di0 reuzengevaarten naar beneden.M en
de Haarlem sche schilders P'iefel' F'
r/zwyz.de 'l1tlttft erhetgebied der brollnen van de Itjn.
Grebber e)1 Jacob 'p,/zp Campetl, btàzotsllt i1) f11
. ltet oosteltjk got
ltlltlttt villt
'
lt 111f
)1'
11l()tdal
1648 Romo, lloert
ltl na drie Jaar mf
)t een van dt)Tnn,e1)in het zuideu behooreu sûmsehatvanteekeningm'
lenstudiënterllg,w oonlle m ige dalen tot,hetstrnflmgebietlvanderricino,
bevordering del'welvaart van hetland.
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de Maira en de Poschiavo? welke laatste 2

naarReichenau verdeeltzich hierein 2 armen;

naardeAddavloejen,terwjldewateren van de eene loopt tussehen Domleschg en Hein-

het MunBterdal zich naar de Etsch begeven. zenberg door de Via Mala naar het bevallige
Groote meren vindt men er niet, maax wel Schamserdalen verheft zich dan t0thet dorp
een aantalkleine,en vele van deze bevinden Spligen,waarhi
j zich wederom in 2takllen
zich het grootste gedeelte desJaars in een verdeelt,van w elke de een den reîziger over
Italiaanstlhe stad
verstijfden toestand.Het klimaat is er naar den Spliigenpas naar de '
gelang van de hoogte en van de rigting der Chiavenna brengt,terwjldeandereoverden
dalenzeerverschillend.In delagerezuideljke St.Bernhardino naar Bellinzona in Tessino
vindt men eene Iàliaansche luchtgesteldheid, loopt.De tweede hoof
darm van den gpoten
terwjlin hoogerenoordeljkejzooalsEngadin, weg gaat sedert 1864 over Ilanz en Dlsentis
Aversj Rheinwald enz.,dewinter8 maanden n>r den St.Gotthard-weg bk Andermatt.duurt. Men heeft er vele nuttige gesteenten, BjThusis,dehoofdplaatsvanhetDomleschgzooals leisteen, grj's en bontmarmer, gips, dal, hetvruchtbaarste en bevalligste dalvan
albast,kalk en serpent/n,- al
smedeonder- hetgeheele cantontvereenigtzichhetAlbula-

scheidene ertsen, zooals jzer-.zink-,100d-, dalmet datvan de Achter-Rjn.HetAlbulakoper-! zilver- en gouderts.Vooral zjn er dalsplitstzich wederin 3dalen)nameljk in
vele minerale bronnen,van welke sommigen, Oberhalbstein met den weg over den Juliër
zooals die van St. Maurice en van Tarasp, naar Opper-Engadin (Silvaplana),heteigeneenealgemeenevermaardheidbezitten,terwjl ljke Albula-dal, en het Davos-dal.- Bj
00k de baden te Fideris,SernensjAlvaneu, Churvereenigen zich hetChurwaldener-dalen
Peidenj St. Bernhardin enz. druk bezocht het Schanig-dal, door de Plessur besproeid,

worden.De wouden zjn eraanmerkeljk ver- met het dal van de Rjn.Bj Malans heeft
minderd,doch erisn0g altjdveelnaaldhout, men het dalderPrsttigau metde Landquart;
waarnaast zich eiken-en beukenboomen lin- ditdalheefteengrootaantalzjdalen.- Het
den, iepenboomen enz.verhefen.Andexe be- tweede hoofddal van Graat
lwbtlnderland is
langrjke voortbrengBelen van hetplantenr/k Engadin ofdat der Inn,terwjlmen in het
zjn er maïs, tarwe, rogge, geret, haver, zuiden des lands onderscheidene bekoorljke
gierst,aardappels,hennep,vlas,tabak,ooft, dalen aantxeft.In hetgeheelomvatditcanton
kastanles en wjn.In de hooge bergstreek 150 groote en kleine dalen, die vaak door
vindt men gemzen en marmotten.De steen- ontoegankeljke yebergten van elkander geb0k is er verdwenen, doch in de dalen van scheiden zjn. D1t heeft aanleidiny gegeven
Onder-Engadin zjn de beeren n0g nietuitge- t0t eene groote mate van zelfstandlgheid der
storven. De beken en meren leveren er uit- afzonderljkegemeenten.
muntende forellen.
Men heeftvelerleivermoedensgeopperd over
Het aantal inwoners bedroeg er in 1810 de Etruscischeafkomstvan deoorspronkeljke
bjna 9Q000, van welke ongeveer 52000 de bewoners des lands, hdwelk slechts een ge-

Protestantsche godsdienst beleden.Aanvanke- deelte uitm aakte van het veel uitgebreider
ljk gebruikten ztlallen de Romaansche taal, oude Rhaetië. D eze naam leeft nog in het
doch 6 eeuwen geleden troklten Duitsche oudetschilderachtige,boven Churaan deRjn
landverhuizers derwaarts, en na dien tjd is gelegen kasteel Rhxziins.Na eene gew eldige
de Duitsche taal er meer en meer verspreid. worsteling m aakten de Romeinen zich meester
In den aanvang van 1861 spraken 12000inwo- van dit gew est.D e Franlten, hoewel overners er Italiaansch en 58000 Romaansch,- winnaars der Oost-Gothen,bekommerdenzich
en 40000 behoorden er t0t den Dllitschen w einig Om deze afgelegene landen, doch in
stam.De belangrjkste bronnen van bestaan den loop der eeuwen vestigden zich Duitsche
zjn er de zuivelbereiding en de veeteelt.De kolonisten in dit gewest, hetwelk volgens

fabrieknjverheid is er van weinig belang. het verdrag van Verdun (843) met DuitschVele inwoners van Graauwbunderland,vooral land verbonden was.Toen hetKoninkljk geuitEngadin,begeven zich naarelders,pogen zag er begon te verminderen, verhieven er
eralsconqturiers,koqhuishpudersenz.eenig zich onderscheidene wereldljke heeren naast
vermogen bjeen te brengen en keeren dan de bisschoppen van Chur en de abten van
naar hun vaderland terug.De handel is er Disentis. D e misbruiken van het leenstelsel
van geen gering belang en neemtertegelgk gaven er aanleiding t0t verbindtenissen van
m et den aanleg van spoorwegen aanm erke- aanzienljltegebiedersmetvrjemannen.Eene
ljk toe.
vereeniging te Truns(1424)legdedengrondHet geheele canton vormt eigenltjk een slag voor den obern''of rGrauen Btlnd''en
hooggebergte en bestaat uit 2 groote dalen alzoo t'
otdestlchting van den vrtjen Rhaetimet talrjke dwarsdalen.Heteerste hoofddal sc,hen Staatq- in 1425 ontstond de rChur''is dat van den bovenloop van deRjn;het of ,yGotteshausbund'',en in 1435 de nzehnbegintbtjden St.Gotthard en strektzich qit gerichtenbtmd'',diealle in 1471 zichvereenigoverdegrenzen deBlandst0taandeBodensee. den.De dapperheid derbewonersvan GraauwZjnebewoondezjdalenzjnTavetsch,Medelg, bunderland in den oorlog m et de Zwaben
Sumwix,Lugnez (met Vals) en Savien.Bj (1494) bezorgde hun grooten roem en bragt
Reichenau,waardeVôôr-enAchter-Rjnzieh hen in aanraking met de Eedgenooten. De
vereenigen,vindt men hetdalvan de Achter- Hervormi
nq vond f)1* spoet
lig aanhangers
Rjn,hetwelk bjhetAdula-gebergteeen aan- (1521),en ln 1526 verklaardede Bondsdag te
vang neemt. O0k de groote weg van Cbur Davos)datt
le godsdienstvrjheid zou gehand-
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hufd worden,terwjlin 1529deeersteRhae- reeds vroeg sombere indrukken,terwjlzjne
tische synode vergaderde. Reeds in 1512 oqvoedi
ng veelte wensdlen ovorliet.Niettehadden de mannen van Graauwbllnderland de mln legdo hi
.j z
ich metgrootën jvert0e op
de
wet
ens
vhappeu en sttldeerde te Leipzig en
graafschappen Valtelillo,Uhiavecnai
)n Bol
'l
uio
veroverd, die eerst in 179.7 dool' Boklapavte laterte Bt
lrljn in d(trogten.lIj verkeert
leer
weder metItalië vereenigdwerden.(ntusschen mct vole tlitstekellda nlalzllen,zotlals 'Ivendtj
gafdeze bezitting in de 16deeeuw aanleiding Ileine,'
/
lpp Ueelttritz (Jn Tieek,die hj dot?r
t0t verdeeldheid tusschen de 3 Bonden,en zjne oorspronkeljkheid aantrok (?n doorzjne
deze verhief zich Op nieuw j toen in de orlaangenamo eigenschappoll van zich verwi
jeerste helftder 17deeeuw Oostenrjltscheen derdo.Gekltlistord d00r d0 bantlen tler zinneSpaansche trottpen het land verwoestten, en ljkheid en in hetonzekereoverzich zelven,
de hulp van Frankrjk vaak tegen hoogen wilde hj zelfs tooneelspeler worden, doch
lerlnetltrachtaan
prjs gekocht moestwordft
n.Hetbesluitvan wjddezich vervolgonswet
Frankrjkin1798,hetwelkGraauwbul
lderland deregtsgeleerdheid,zoodathj teDetmoldt0t
vereenigdemetdeHelvetischeRepubliek,vond regements-audi
teuraanyesteld werdenmetde
erbj de vrjheidlievendemeerderheidernstige tlochtcr van den archlefraad Clostermeier in
tegenkanting,maar bragter ook de verschll- hethuweljk trad.N0g altjd echterbleofhj
lendepartjen t0tverzoening,zoodatGraauw- ontevreden en meende,flathj zit.
,
l geroepen
btmderland in 1803 als het 15de canton in gevoeldetOtdekrjgsdienst.Hjverzochtalzoo

het Zwitsersche Eedgenootschap opgenomen Om eene plaats als kapitein, maar ontving
werd. Na de Restauratie voorza'
g zich het slotthts eene berisping w egens het verwaarcanton van eene grondwi)t,en dezew erd den if
aozen zjneralt
liteursbetrekkingen eindeljk
19den Junj 1820 hernieuwd. Volgens haar zjn ontslag.Tn f
lnmin metzikh zt
alven,met
gelden er de volgende bepalingen:De 3 B0n- zjne vrol
zw cn metiedereen?begafhj zi:h
den zjn verdeeld in 8 pllochgerichte''en in op uitnoodiging van Immermann naar DiisselnGeric.
hte''.De souvereine magtberustbjde dorf, maar zette 0olt hier de kroeglooperp'gemeenteraden en gemeenten, die over de voort) verzonk t0t de diepste losbandigheid,
burgerljkewetten,verdragen,verbindteuissen, en keerde eindeljk metdeoverbljfselenvan
belastingen enz.,htln tloor den Grooti
?n Raad zjn uitgemergeldligchaam naarzjnegeboorvoorgelegd,een beslissend oordeeluitspreken. testad terug, waar hj den 12den September
De Groote Raad telt65 gekozenelet
len.Eene 1836 in de armen zjnermethmn verzoende
vaste commissie van 9 leden
3 uitelken echtgelloote overleet
l. Rt
aeds op lgjarigen
Bond - brengtde ontwerpen vool.den 0r00- ouderdom sc,
hiep hj hetdrama mDer Herzog
ten Raad in gereedheid)en een Kleine Raad v0n Gottland'', hetwelk zich zoowel door
van 3 leden draagt zorg voor de loopende ongerjmde afzigteljkhedon alsdooreen o0rregérings-aangelegenheden. De rllooggerieh- spronkeljk dramatiseh talent onderscheidt
ten''en pGerichten''kiezen hunnebestuurders, Zjne rDramatischeDichtungen (1827,2dlnl''
regters 0n ambtenaren, e1z aan hethoofd der bevatten dit laatstc stukgbellevens nNanetto
regtsbedeeling bevindt zich een cantonnaal und Maxie'') hetgeflstlge bljspel Schorz,
, het
Hofvan Appél.Graat
lwbt
lnderlandisduseeni- Satire, Tl-onie und tiefere Bedelltung,13
germateeen Statenbondin eenbondstaat.lntus- getlecltelt
jl
t voltooide historisehe treurspel
schen heeft er zil!
h oene vereeniging van Marius und Sulla'', on tlene verhandeling

aanzienljkomannen gevormd,oln aan dena- over de Shakspere-manio.Vrlorts schreefhj
deelen eener altegrootede/
zentralisatieperkte h(?ëdramatisch gedicht:mDOIAJuan und Faust
stellen.Dien ten qevolge werden(1e nl'
Ioehge- (1829)'', (letretlrspelen ,Fl-ietll-ic,h Barbarichten'' en rGemchten'' door 14 districten rossa (1829)'') rlleinrilt
h VI (1830):'1
vervangen, welke i11 arrondissementelz ver- Napoleon ot
lel-die llundert Tage (1831)''
- hetsprookle nztsehenl
lrödel''als bljspel
deeld zjn.Vf
lûrtsheeftmt
?n er in denlaatsten
tjd vcelgodaan vool-(leverbetering van het (1835),
nllannibal (1835)'5i1
A krachtige
tafercelei
z, en(
lerllermannschlacf
ht(1838)9'.
onderwjs.
Graauwtjes,0ok wekyr'
lsailleen ('
amayetb Gevoel zoektmen b!j dezen dichter t.zver(onyx)geheeten,noemtmt
an schildcrstukken, geefs, en Ook zjn versbotlw is vaak zt,er
diemetéénesoortvan vprw gcschildf'
rdzjn, gobxekkig, doch hj scllittertdcloi-ztlno oornameljk root
lf
)p rf
lod, grjs op grjs enz. spronkcljke denkbeelden on geestige wenVooralgeef'
tmendionnaam aanvûûrstellingent dingen.

Graberg (Jac(
)b)?
lcllIfemsö,iaenverdiendi0 grjs op grjs goschilderd zjn,Om alzoo
relièf-beeldhotlwwerk na te bootsel),zooalsde steli
jk aardri
jkskt
lndige, geboren dtln 7den
beroemde graatlwtjesin hetpaleisteAmster- Mpi 1776 in Gannarfke f)p Göthland, trad
dam .Voorts worden daartoe w el eens 2 of3 recds op Jeugdigon leeftjd in Engelschezeckleuren gebruikt.001
4gravtlresenhoutsneden)
verkregen dtlol.hetoverelkanderclrukkenvan
2 of meerplaten van donkerder ofhelderder
tint, door de Italianf?n oltiarostmro genoelntl)

dienst en vestigde zich vervolgens te Genua.,
waar 11'
!J-zich metletterkundigen arbeitlbtlzig
hieltlf,n in 1811 de betrekkillg van vice-con-

tiseh dichtflr, gëbflrtln ttell t4de't 1'
)()(rt)m b()r

zil-.ll voorts 11.a,111.
-14101-011(..0,Brallr11iJ als billll-

sulvan Zweden aanvaarddo.In 1815 zag hi
j
zich a1s zoodanig naar Tangpr, on in 181!3
hoetmen weleensgraallwtitàs.
1:lats(- Ilt 1.808.beu
-af lki
J
Grabbe (Oltristiau Dietrich)?eilllf
lranla- llnar rrrillglis v,?r1
-)
!
.
='
'
2
)tllel*
tog
1781 te Detmold,waarzjn vadergevangen- otheearis ()11 karnerhfler van (len f7l-tl(
bewaarder en lombardhouder was: ontving den :
29sten Novembex 1817 ovexleef
l.11#
j was
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in die dagen de eerste,die de Italianen aan- KLiteratura iKrytyka (3 dln)''jgevolgd dnor
spoorde t0t beoefening der statistiek en der zjnerKorrespondencyaliteracka(1841-1842,

@eograybie, en hj,leverde in Italiaansche 2 d1n)''.Hoeweldie brieven wegensden aan-

tjdschl-lften vele merkwaardige opstellentvooral over den toestand van dcn landbouw
illhetnoordeljk gedeelte van Marocco,over
demjnen in Toscane,overdeondernemingen
illde Maremmen 0nZ.Belangrjk is voorts
zjn sspecchio geograico estatistico delimperio di Marocco (1832)'',- zjn geschrift
overhetbestqurvan Algérië (1830),- zjne
Theorie der statistiek (1821'', - zjne
Proeve overdeScalden (1811) ,-- en zjn
XScandinavievengée(1822)'1,waarin hj aantoont, dat de volkeren van hetNoorden ten
tjde der volksverhuizing reeds een aanmerkeljken trap van beschaving bereikthadden.
Hj was lid van meer dan 50 geleerde genootschappen en bezat eene verzameling van
vele zeldzaamheden alsook van meer dan
400,meest Oostersche handschriften.

Grabow (W ilhelm),een verdiensteljk lid

van het Huis van Afgevaardigden in Pruissen, geboren te Prenzlau den 15den April

1802, studeerde teBerljn in de regten,zag
er zich bekleed metverschillenderegterljke
bdrekkingen, en werd in 1838 Opperburgemeesterin zjnegeboortestad.VO014swerd hj

genam
hj
me
ee
nrstijl veel gelezen werden,oogstte
roem door zjne geschiedkundige
romans,diehj aanvankeljk onderden naam
E duard Ftv-/z
'l in hetlichtdeed verschjnen,
zooals: pKoliszczyzna iStepy (1838)'' eene

tragische gebeurtenis uit de historie van de

Ukraine,- rstannica Hulajpolska (1845,5
dln)'',- en szamiecw stepach(1862)''.Durenboven verzameldehj belangrjkebouwstoffen voor de geschiedenis van Polen,terwjl
hjvoortseen werk in hetlichtzond Overde
oudhedenvandeukraine.Alseengetrouw vriend

van Polen meendehj0ok onderdeRussische
heerschappj de belangen van zjn volk te
kunnen bevorderen,en aanvaardde er de betrekking van diredeur-generaalvanEeredienst

en van Onderwjs.Hj zag zich echterbedrogen in zjne verwachtingen, en de smaad,
dien hj a1s Russisch ambtenaar van zjne
landgenooten ondervond, verporzaakte hem
znoveelhartzeer,dathj den 18denNovember
1863 te W arschau overleed.
Gracchus(TibôriusenCalusSempronius)
twee broeders,diedoorhunne wetsontwerpen
(Leges Semproniae)eene belangrjke omwen-

gekozen t0t lid van den Provincialen Land- teling poogden t0t stand te brengen in den
dag en in 1847 t0t lid van den Algemeenen oud-Romeinschen Staaten daardoor aanleiding

Landdag.Hj onderscheidde zich bp grooten gaven t0t een strjd tusse,
hen deOptimates
jver door zooveelgematigdheid, dat hj in (aanzienljken) en de Populares (volksvrien1848 t0t voorzitter van het Huis van Afge- den))dieeeneeeuw laterden ondergang der
vaardigden benoemd werd.Toen echter door Republiek ten gevolge had,behoorden t0thet
den l0op dergebourtenissen de linkerzjdede plebejisch geslacht derSempronii.Hun vader
s Gracelu , een man, die
overhand kreeg,legde hj zjn mandaat ne- Tibêri%bs K zzlzrpz/ïl.
der.Hj aanvaardde degeoctroyeerdejrrond- 2-maal het consuls- en eenmaal het censorswd van 5 December 1848, en werd l1z het ambtbekleed had,wasvroeggestorven.Hunne
voorlaar van 1849 naar de Tweede Kamer edele m oeder? Corw:Jï> genaasad en eenedochgezonden, waar hem lzetvoorzitterschap ten ter van P ltblws Cornelins Scipio z-/kïccz
?zf,
ç de

deel viel.Hj protesteerde echter tegen de O?z#dre, schonk hun eene voortreFeljke opnieuwe kieswet en de ontbinding der Kamer. voeding. Tiblrius Gracchm , de oudste der 2
Daarom weigerde de regéring zjne benoe- Zonen, nam als l7-jarig jongeling deel aan
ming t0t burgemeesterte Magdeburg en ver- den oorl
0g tegen Carthago (146 vöôr Chr.)
svûlgensdietotopperbnrgemeestervoorlevcns- en vergezelde ln 137 als quaestor Imcius.A0.
lang te Prenzlau goed te keuren en beves- tili'
l
gs J.
ftucll.
v Op zjn rampspoedigen togt

tigde dcze slechts voor den tjd van 12 Jaar. naar Numantia.Na zjn terugkeer vatte hj
Toen in 1858 het regentFchap nieuwe hoop hetvoornemen op- hetwelkdoorzjnschoon9 en door andere aangafaan deliberalepartj,werd Grabow onder vader Appin Cllzr#ïf4.
het voorzitterschap van Mmson t0t eerste zienljkeRomeinen goedgekeurd werd- ,om
vice-president der Kamer gekozen,en zjne eene betere verhouding te brengen in den
bemoejingen om de verschillende liberale toestand van armen en rjken, het aantal
minderheden t0t eenheid te brengen bleken vrje grondbezitters te vermeerderen en den
o0k daardoor, dat 11j in den a'
anvang van landbouw ilz Italië op te beuren. Daarom
1862 t0t voorzitter van het Huis van Afge- deed hj in 133 als volkstribuun het voorstel,
vu rdigden benoemd werd. Voorts zag hj hetwellteigenljknietsanderswasdaneenever-

zich telkens herkozen en genootalsvolksver- nieuwing der oude?sedert lang verwaarloosde
wet van .
:f
:6.
1.
:L'
t
cini'
ws Stolo, dat niemand
tegenwoordiger de a'
lgemeene achting.
Grabow ski is de naam van onderscllei- ::00r dan 500 mol'gon lands va'n de staatsdene adelljke geslachten in Polen.Hiertoe gronden bezitten z0u, benevens 250 morgen
behoort 0pk de schrjverMiohaè'
lGrclpk
tvki, voor elken z0011des huizes.W at ieder daam
geboren in 1810 in hetgouvernement Kiew . boven bezat,z0u tegen schadevergoeding ontHj studecrde te W arschau en scllreefreeds eigend en in perceelen van 30 morgen als
5'r0eg rBeschouwingen over de Poolsche let- vrtb eigendom tegen eene matige belasting
terkunde'' en p'Melodicën uit Ukrainc''. D a aanmeerbehoefti
geburqersafgestaanworden.
omwentcling van 1831 verhinderd: hem zjne H oew el deze wetl10t bpzonder cigendom 0nletterltundige werkzaamheden voortte zetten, gedeerd liet, maar alleen zag op de staatson eerst van 1837 t0t1840:verschenen zjne gronden,die onder voorbehoud van eigendom
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Mn de burgerswastoegewezen,verwektezj tot burgerB te verheFen,wederom schipbreuk
grooten wrevelbj de Optimates,die uitge- en ontroofdehem daarenboven een jrrootaanstrekte landen in bezit hielden en ze door talzjneraanhangers.Zjnebemoejlngen,om
hunne slaven lieten bebouwen. Alleen door de gunst van deze door het stichten van
schennis der wetteljkevormen,doordien hj volksplantingen te herwinnen, hadden geen
zjn ambtgenootM are'
tts Oclcrïf
xy,dieuitover- gewenschtgevolg,Ja,zjnevjandenmaakten
tuiging zjn veto tegen deze wet uitbragt, gebruik van zjne afwezigheid ten behoeve
doorhetvolk deed afzetten,behaalde T'
lblrius dernieuwekolonieJunonia-carthago,om zjn
GrcccAf
z.
s de overwinning. De wet werd - invloed te fnuiken. Dientengevolge werdhj
zelfszonderdeverzachtendebepalingenvan het in 121 ni
etweder t0ttribuun yekozen,terMnvankeljk ontwerp- aangenomen!enTibé- w#l men zjn vtjand Immilts O'z-1,
9metde
df::en Ca.)
''tts GzcccFzl:benevensAppt'
as OJcl- waardigheid van consul bekleedde.Toen bj
dinszagen zich metde uitvoering belast.Daar het brengen van oFeranden in een tempelpp
echter Tibêriltstinstrtidmetdeoudegewoon- het Capitool een lidor de Gracchen slechte
ten,moeite deed,Om 00k overhetvolyende burgers genoemd had en dientengevolgde door
jaar het tribunaat te verwerven en nleuwe hen gedood wastriep gemelde consulalde
wettenten gtm stedesvolksin gereedheidbragt, Optimaten tewapen.Devolkspartjverschanste

barstte de woedde der Optimaten los.Na den zich onder aanvoering van Flaccus in den
dag derverkiezing,toen deconsul-pllli'
?z,:M w tempel van Diana op den Aventjnschen berg.
cil.qSeaenola gew eigerd had,Gracch'lu terdood De consulbeloofde genade aan allen,die het

te doen brengen, daarmen de beschuldiying
tegen hem inbragt,dat hj naardeKonlnkljkewaardigheid streefdetgavendevereenigde
Senatoren gehoor aan de roepstem van den
oud-consulPltblilts ScYi/ Naslea en stormden, met knuppels gewapend,jlingsl0sop
de volkspartj,zoodat Tlblrl'
ttsGrcccFlfu met
300 zjneraanhangersaan de helling van het

leger van zjne tegenstanders verlieten,en
velen gaven gehoor aan zjnestem, zoodat
slechts250man,waarbj zichFkccff.
sbevond,
achterbleven. Zj werden allen gedood.Door
den bjstand zjnervrienden geltlktehetGraec/z'
?g,d den regteroever van de Tiber te berei-

ken,waar men den volgenden dag zjn ljk
vond en dat van zjn getrouwen slaaftdie

Capitool gedood werd. Tnmiddels werd de waarschjnljk op bevelvan zjnmeestereerst
landverdeeling, zoowel wegens den tegen- dezen en daarna zich zelven had omgebragt.

stand, dien zj ondervond,als wegens de De ljken werden in de rivier geworpen;
moejeljkheden,welkezjopleverde,zflerlang- 3000 aanhangers van Graechus veroordeelde
zaam voortgezet.ln plaats van Tiblriaswerd
P'ablins Crcddv.sM ltcian'tts gekozen,en na den
dood van dezen en van Appius Cîczftfïsf,szagen
zich M arcltsFllrizr.vFlaoeusen Gg7'?z:Papiri'us

m en ter dood,en uitde opbrengstvan hunne
verbeurd verklaarde goederen deed men op

hetForum een nieuwentempelverrjzen,aan
deEendragtgewjd.

Cl,
rln met die waardiyheid bekleed.Laatst- G rachten rondom vestingen en verschangenoemde stelde a1s trlbuun in 131 voor,dat singen w orden gegraven,om de nadering van
een tribuun herkiesbaar z0u wezen,hetgeen den vjand t0thetbeklisanaen derborstwering

later, toen de Jongere Scipio, eell hechte te beletten,en zj leverentevens denoodige
steun der Optimaten, vermoord was, einde- aarde om een walop te werpen.Bj vestin1jk aangenomen werd.Hetvoorstelvan Flac- gen is de gracht8 t0t 10 Ned.el diekp en 20

cfxd, om aan de bondgenooten het burgerregt t0t 40 Ned.elbreed.In de gracht dlent een
toe tc kennen, w erd echter in 125 nog ter paar Ncd. el water te staan, en heeft m en
zjde gelegd.In 123 echtertrad CajwsGrcz
c- hiertoe geen water genoeg,dan w ordtmidden
chm op, die eerst quaestor was geweest op door de drooge gracht eene geul (cunette of

Sardinlé en bj zjn terugkeerde waardigbeid
van tribuun ontvangen had.Hj besloot,den
weg te volgen van zjn broeder,dien hj in
welspxekendheid,doordrjvendheiden schranderheid ver overtrof, en tevens wraak te
nemen over den aan hem gepleegden m oord.

cuvette) gegraven ter breedte van 21/stot6
Ned. el m et eene waterhoogte van althans

2 Ned.el.De helling der grachtnaarde ztide
der vesting noemt m en escarpe, die naar de
andere zjde contrescarpeqbeide worden door-

qaans met metselwerk bekleed,om de helDoor de vernieuwing of verscherpinr der llng steiltem aken.- D egrachten van veldakkerwet (Lex agraria) en door eene nleuwe werken moeten althans 2 Ned. el dieg en
wet, die den verkoop van graan van staats- 4 t0t 6 Ned.elbreed zjn.- De verdedlging
wege teren billi
.
jken prjs verordende (Lex der gracht is in eene belegerde vesting eene
frumentarla), verwierfhj de gunstdesvolks zaak van het hoogste belang,omdatdaardoor
en o0k in het volgcnde Jaar het tribunaat. de bestorm ing na hetbres-schieten verhinderd
Nu bragt hj in de volksvergaf
lering,waar wordt.Zj moet geschieden dopr de gracht
hj e0n onbeperkten invloed Oetbnde: eene van ter zjde te bestrjken, daar men den
reeks van wetten,w aardoor de hardheld van vjand, die zich in de grae,
htbevindt, met
dekrtjgsdienstverzacht,dedoodstrafbeperkt, grof geschut van de wallen niet bereiken
de wiilekeurvanden Senaatbjhetverdeelen kan.T0tdie verdediging dienen derhalve laye
dt
lr wingewesten gewjzigd,en de regtsbedee- Jt
zzl
kds) caponnières en de fausse-braye. Het

ling van den Senaat op de Ridtlerschap over- is gebleken, dat d() daarvoor door Vtw ban
gebragt werd.Daarentegtln 1t)0(1hetw ctsvoor- aanbevolene tenaille,een buitenw erk vôôr de
stelt met zjn ambtgelzoot M arcus F'
l
flriyy courtine,ver van doelmatig is.
Flaccns voorgedragen, om de bondgenooten
G raeian (Baltasar), een Spaanse,
h moza-
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schxjvex, geboren tegen het einde dcr 16de achter,om de lessen van Gronov'iustehooren,
meuw te Calatayud, eene stad in Aragon, vanwaarhj zich naarLeidenbegafolnde($01voegde zich bjhetgenootschapderJezuïeten legies van kYaltma.
îiqsen Heinsi'
t
a,eneindeljk
en was eerst rector van een collegie tt)Tar- naar Amsterdam ,oln die van Darbd R/t)r
z#f
/lon
ragona, 0l1 Y7erd V0rV01g0nS naar RAal'azona van Al
eœander .
J.
'pl-f
f
z: te hooren.Hj ging
verplaatst,waarhj in 1658 overleed.11j ge- voorts over t0t het Calvinislnus en werd in
nootwegenszjne schranderheidenzjneken- 1656 benoemd t0t hoogleeraar te Dtlisburg,
nis een grootaanzien en stond metde voor- verhuisde in diebetrekking QJaar laternaar
treFeljkstegeleerdenvanAragoninbetreltlting, Deventer en in 1661naarUtrecht,waarhj
vooralmet den beroemdenpenningkundiged0n werkzaam blceft0t aan zjn (
1ood,hoewel
Voenglo t/kll de .
flt
xftzzlpt
stz, die ondersce i- de regéring van Amsterdam ,de cllratoren van
dene zjner werken uitgaf, terwjl hj zich de Acadpmie te Leiden,die van de universi-

tevensverbljden mogtin debeschermingvan
den onderkoning van Aragon,den hertog de
NocAerc.Hj onderscheidde zich vooraldoor
hetinvoeren van een sterlt gemanierden)wansmakeljken stjl.Hj schreefniet alleon 0nderscheidene zedekundi
qe en godsdienstige
werken, maar o0k hetln die dagen z00 be-

roemde pcriticon'', een allegorisch-dichterljk
tafereelvan hd menscheljk levrn,- alsmede

hetnietminderopgehemeldep0ra
'culomanual'')
eene verzameling van practische spreuken.

Behalve onderscheideneanderewerkengafhj
een boek in het licht over de kunstom V00Stig te denken en te schrjven.Zjn wansmaak
vond nietalleen in Spanje,maar0okinItalië,
Frankrjk en Duitschland vele@* volgelingen.
Zjne meest-gezochte werken Zpn in 1664 te
Madrid ip 2deelen uitgegeven.
Graderen, zie Zout.
Gradus ad Parnassum of 7'z't:w naa,r

den Tcrgztxydld is de naam van een Latjnsch
Tvoordenboek,Traarin men de quantiteit van

ieder wnorl,dtpgeljkbeteekenendewoorden,
gepastebjvoegeljkenaamwoordenen dichterljke uitdrukkingen kan vinden, zoodat de
leerling zich daarvan bedient bj hetmaken
van verzen in de Latjnsche taal.De eerste

teitte Heidelberg,Ja,zelfsdeRepubliek Ve-

netiönietsonbeproefdhaddengelaten,om t
len
beroem den man aan hunne lnrigtingen van
onderwjsteverbinden.Hjoverleed denloden
Januarj 1703. Talrjk zjn de uitgaven van
Latjnsche sehrjvers, door Graetiltsbezorgd.
Daarvannoemenwj:nTsaaciCasauboniEpistolae (1656)'',- plohannis MeursiiCeramicus geminus etc.(1663)'',- pllbertiRubenii de re vestiaria veterum etc.(1665)'',Heslodi Ascraei quae extant opera,Graece
et Latine (1667 en 1701):', - pLuciani
Pseudo-sophista (16s8)'',- plustinihistoriae
Philippicae (1669 enz.l'') - p'
Docii Magni
Ausoniiopera (1671)'',- pAlarciTulliiCiceronis Epistolartlm libri XV1 ad Familiares
(1677 en 1689)'', - nluucii Annaei Flori
Epitome rerum Romanarum (1680)'',- nC.
Catullus, Tibullus, Propertius (1680)9', DMarci Tullii Ciceronis de oëciis libri tres,
Cato major, sive de senedute)Laelitlssive
de amicitia. Paradoxa. Somnium Scipionis
(1688 en 1689)'',- pcaius Julius Caesar
(1697 en 1713)'',- pMarciTulliiCiceronis
Orationes (1692,6 dlnl''enz.Voortsschreef
hj pMonumenta illustrium virorum etelogia,
aucta antiquis monumentis in agro tralectino
repertis (1671)'')- rThesallrtlsantiquitatum
Romanarum etc. (1694- 1699, 12 dln)'',-

nGradus ad Parnassum'' is door den Jezuïet
Tc'
lfl Aler vervaardigd en in 1702 en later
uitgegeven. In 1860 verscheen eene uitgave rThesaurus antiqtlitattlm et historiarum Itavan datlexicon van Koeh.
liae etc.(1704.
- 1725,45 dlnl'',- poratioG raeuw en (Paulus '
s),een verdiensteljk nes,quas Ultrajectihabuit(1721)'',enz.
Nederlandschgeneeskundige,geborenteSeroosGrafe.Ondordezen naam vermelden wj:
kerke op W alcheren den 3den Deccmber1715,
Heinrioh GrAy'
d,een verdiensteljk Duitsch
sttldeerde te Utrechten te Leiden in demedi- opvoedktlndige. Hj werd geboren den 3den
Maar
t
1802
t
o
Buttstsdt, en sttldeerde te
cjnen, vestigde zich eerstte '
sHage,daarna
te Zutphen a1s geneesheer,werd in 1755 be- Jena eerst in de wiskunde en daarna in de
noemd t0t hoogleeraar aan de hoogeschoolte godgeleerdheid.In 1823 werd hj teW eimar
Harderwjk en aanvaardde in 1771 eeneder- collaborator aan de stadskerk en hlllponder-

geljkebetrekking teGroningen?waarhj den
lldenOctober 1772 overleed.Hj wasalseen
man van uitstekendebekwaamheden algemeen
geacht,maar heeft,behalvezjnedissertatie

wjzer aan het gymnasium ,en in 1825 ging
hj als rector naar de stadsschool te Jena,
welke hj in eeno burgerschool herschiep.

Do0r eenige goschriften over het onderwjs

en eenige Orationes, geene geschriften nage- en doorhettjdschriftpDiedeutscheSchule'',
laten.Buiten zjnelessen besteedde llj zjn hetwelk ras Ophield te bestaan, omdat het

tjd aan dg ljdendem%schheid.
op aanzoek dergeesteljkheid in Prllissen en
G raevlus (JohannesGeorgius),een uit- Oostenrjk verboden werd,verwierfhj welstekend beoefenaar der oude letteren, werd dra een goeden naam.In 1840 werd hj te
geboren te Naumbtlrg in Saksen den 29sten Jena directeur der burgerschool en tevens
Januarj 1632, ontving zjneeersteOpleiding buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit.
op het gymnasium te Schulpforta en werd in Tn 1842 werd hj alsrector der burgerschool
1649 naarLeipzig gezonden,waarhj onder- naar Cassel beroepen, hervormde er in 1843
wjs genoot van Johann S/rt
xffc/zï-,hooglee- hetmiddelbaar onderwjs?belastte zich met
raar m de geschiedenis en in de Latjnsche het bestllur van tlene door hem gestichte retaal.Toen zjn vader kort daarna methem aalschool,en had als1id tler schoolcomm issie
door Deventer trok, bleef er de Jongeling een grooten invloed op de zaken van heton-
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fiiszderwjs aldaar.In 1848 belastte dereyéring rationellen Ctlr und Erkenntnisz der fGe
van Ketm Hessen hem met de voorbereldende atlsdehnungen (1808)''1 5Normen iir die
maat
gel
0tteene reorganisatie van het Ablösung yroszer Gliedmaszen (1812)''!
ondere
rwt
lseninthe
geheole lantl, en in 1819 Rhinoplastlk (1818)'')
,
)Die epidt,mlseh'ns
werd hj benoemd t0tlid d0rroLers,
tht
lleom- contagiöse Allgenblennorrhoe Aegypttiiber t
laskli-

mission'' Sedel'
t laatstgenoemd jaar had hj (1823)'' en plahresberichte
zich ook bemoeid met de staatkundig'
eaange- nisch-chirurgisch-augensrztliclle Institut der
legenheden, zoodat men hem naar de Verga- Universitât ztlBel-lin (1817 18344''.Metr0n
dering derStanden afvaardigde,waarhjzich FJQJ/:rredi
geerdehjsedert1850hetnt
lournal
bj de Democratische linkerzjde voegde. fiir Chirurgle und Augenheilkunde''.
ife,een zoon van denv00rToen Hassenpjlwy in 1850 ministerwerd,na- Albreoht von Grl
men zjnewerkzaamheden vf
lor hetOnderwjs gaande en een uitstekend oogarts.Hj werd
een einde,daar genoemde minister de rober- geboren te Berl
jn in 1828, volbragt aldaar
schulcommission'' ophief. Als volksvertegen- ln 1848 zjne studiën in degeneeskunde,en
woordigerwerdhj echtertotlidderbljvende zocht zjne kennis uitte breiden doorgeducommissie benoemd, en toen hj er vervol- rende 3 jaar achtereenvolgens te vertoeven
gens Op aandrong,om Hassenplll'
y in staat te Praag1 te sveenen en te Parjs.Allengs

van beschuldiging te stellen,werd hj zelf, bepaalde hj zich bj de oorziekten,en had
zoowelwegenszjnehandelingenalsvertegen- vooral te Parjs in deinrigtlngen van Richel
woordiger als weyens zjn geschrift. nDer en Desmarres gelegenheid Om die te bestudéVerfassungskampf 3n Kurhessen'' voor de ren.Na zjn terugkeer teBerljnstichtte hj
regtbank gedaagd en t0t3jarige vestingstraf eene private polrkliniek.Hj werd in 1853
veroordeeld.Na hetherltrjgen zjnervrjheid docent aan de unlversiteit en in 1856 buitenzag hj zich bedreigd meteene nieuweaan- gewoon hoogleeraar.Hj overleed echterreeds
ls 1870.Hj behoorde tot
klagt) zoodat hj de wjk nam naarGenève, den zosten Augustt
waarhj eene schoolstichtte (1853).Hj ver- de meestberoemde oogheelkundigen van
trok echter 2 Jaar later naarBremen,waar Duitschland,en talrjke verhandelingen over
men hem met de leiding van eene door hem dien tak der heelkunde zjn dool'hem gegeorganiseerde hoogere burgerschoolbelastte, plaatst in het rArc,
hiv f
lir Ophthalmologie''
en overleed aldaarden 21stenJulj 1868.Van door hem in 1854 gestichten sedert 1855 met
zjne gese,
hriften noemen wj: rAllgemeine Donders en Arltgeredigeerd.

P:dagogik (1845,2 d1n)',- rD'
le Deutsche
Volksschule (1847, 3 dln)'',- rNaturgeschichte der dreiReiche (zde uitgave 1841,
2 dlnl''t en nGeometrische Anschaul
lngslehre (3deuitgave,1850)''.
Kœrl Fez#lt
zld ron Gr#,4 ,een ui
tstekend
Duitsch heelktlndige. Hj werd geboren te
W arschau den 8sten Maart 1787, studeerde
le geneesktlnde)en
te Halle en Leipzig in f

werd reedsin 1807ljfartsvan hertog Aleœilts
ron a#zlltdl/--pdrzsà'lfr.g te Ballenstedt. In die
betrekking werd hj de stichter van Alexisbad in het Selke-dal. In 1811 ging hj als
hoogleeraar in de heelkl
lnde naarBerljn,cn
bj het begin van den bevrjdingsoorlogvan
1813 werdhjbenoemdt0tchinlrgjn-generaal
eener divisie en belast m et de administratie
der hospitalen te Berljn en vervolgens met

Al
fred KarlGrtk
.
/'
e,een neefvan den voor-

gaarlde en desgeljks een verdiensteljk 00gheelkundige. Hj werd geboren den 23sten
Npvember 1830 te Martinskirchen bj Miihlberg aan de Elbe, stlldeerde te Halle,Hei-

delberg,Wiirzburg:Leipzig?Praag,Borljn
en Parjs in de genetz
skunt
le en vatte llet
voornemen 0g,zich aan (
1e oogheelkundo t0e
te wjden.Hlertoewashj reedsaangespoord
door Arlt te Praag, en later door Mekelen
Desmarres te Parjs,en vond,als assistent
van zjn neefAlbreeltt,uitmuntendegelegi
lnheid tot'waarneming en Oefening. Tn 1858
vestigde hj zich als privaatdoeent te Halle
en Tverd er na verloop van eenige jaren buitengewoon hoogleeraar. Hj stichtte een klinisch-ophthalmologiseh instituut,waarinjaarljks 3-t0t 4000 ljders worden opgenoml
ln.
Hj behoort tOt de eersten)die hctregt der

de inspectie (lerlazareths tlzsschen deW eichsel en de W eser, waaraan in 1815 de in- oogheelkunde aan dfa Pruissischa aeadem iën
spectie over de lazareths t0taan de Rjn en gehandhaafd hcbben. Behalve onderseheidene
in de Nederlanden w erd toegevoegd.Na het Opstellen in tgdsehriften schreefhj: plflinieindigen van den oorlog keerde ht
l terug t0t sche Analyse der M ctilit:tsstörungen des

zjn professoraaten werd lid van f
lntlerschoi- Auges (1858)''1 en nsymptomenlehro der
dene commissiën,arts van den gllneralen staf Augenmuskelllihmucgen (18G7)''.
met den rang van kolonel)en mededirectaur
GraF.Onder dezen naam vermelden wj:
va'
n het è'riedrich-W ilhelms-Tnstittll
xt en van
Anton G'-CJ/'
,een berocmd portretsc,
hilder.
de genees- en heelkundige Attadémie. Hj Hj werd geboren in 1736te Avinterthurin
Overleedonverwachts den 4den Julj 1840 te Zwitserland,genoot onderwjs van SehellenHannover, werwaarts hj zich begeven had, /)t0*.g, begaf zich in 1756 naar Augsburg,en
om de Oogen va'
n den Kroonprinste gperêren. zag zich daarna geplaatstbj den hofschilder
Von Gröfe behoorde t0t f
le verdiensteljkste kbkltneider in Ansbae'h, waar hj gedurende
rtpo/d,
heelkundigen onzer eeuw. Hj heeft onder- een Jaar het portretvan I'rederik de G'
scheidene instrtllllenten en kunstbewerkingen

K oning van Pruisst'n eopiëtlrdo on daarelll
lo*

tlitgevollt
lfkllen llfgtcllil-urgistth t
llpt
lctruri
jsaan- 5r(,ll lnenigvuldigt) gelegenhftid hall ()m Z1($h
jP**
l
uerkelp
--k verbetel-d. r'
Van zjue geschriften i11 de kunst te volmaken. Aveltlra wertt j.
noemen wj: ,,Angiektasie, ein Beitrag zur hofschildex en lid de< Aeadém ie te DreBtlen
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en onderscheidde zich door eene verbazende académie btj Stockholm.Nadat hj in 18
.30
werkzaamheid. Hj schilderde eene menigte t0t geesteljke gewtjd was,aanvaardde htiin
portretten van beroemde en geleerdemannen, 1832 de betrekking van lector in de geschieen leverde,volgenszjne eigeneaanteekenin- denisaan hetgymnasitlm te Hernösand,wertl
gen, 1655 schilderstukken, 822 teekeningen in 1833 professor en eindeljk in 1835 godsen eenige landschappen in olieverw.Hjwist dienstleeraar te Umea. Van 1840 t0t 1850
het eigenaardig: in elks gelaat te doen uit- werd hj t0t viermaal t0e afgevaardigd naar

ko
men, en de voornaamste grAveurs hebben den Rjksdag te Stockholm ,en hj overleed
@@
Zpne
portretten in plaat gebragt.Hj waslid in het nalaar van 1865.Aanvankeljk vervan de Academiën te W eenen en te M iinchen, schenen zjne lierdichten in almanakken en
en overleed il
l1813.- Zjn zoon KarlAn- tjdschriften, en daarna gaf hj zjne dichtftl/l, geboren te Dresden in 1774 en aldaar bundels:pskalde-Försöl
t(1826- 1832,2dlnl'',
gestorven den 9den Maart 1832,was een ver- - rsangerfranNorrland(1
.841-1848,2dln)'',
diensteljk landschapschilder.
en plulliljor(zdedruk 1852)''inhetlicht,
Eberl
tardt GpJfJï4 Gra.y,eenverdienst
eljk die vonral fraajenatutlrbeschrjvingen bevatDuitsch taalkundige.Hj werd geboren den ten en hem eene plaats bezorgden onder(1e
loden Maart 1780 te Elbing in Pnlissen,stt
l- 18 leden der Zweedsche Acade'mie.Hj heeft
deerde te Königsberg,waseerstonderwjzer o0k eenige werlten geschreven van stichtete Jenkau,later M n het gymnasium te El- ltiken inhot
ld en werd t0tdoctorin dethcobing, en werd in 1810 nRegierungs- und logie benoemd.Daarenboven leverde hj den
Schulrath''te Marienwerder,du rna te Arens- tekst voor een plaatwerk,kleederdragten van
Zweedschen boerenstand voorstellende,
berg en vervolgens te Coblenz.Hj schreef: den
KDle fir die Einfiihrung eines erziehenden alsmede eenevertalingvanpsappho''van G19llUnterrichts nothwendige Umwandlung der Ptrrzd'r en van rMaria Eleonora''van Riilts.
Graham isde naam van een oud Schotsch
Schulen (1817, 2de drak 1818)'. In 1824
eslacht,datden Caledonischen hcld Graeme,
werd hj hoorleeraarin de Duitsche t% 1aan g
de universitelt te Königsberg en schrecf: die in 404 bevelhebber wasvan hetleger van
XUeber die althochdeutschen Prspositionen Ikrgns 11 en gedurende de mindeljarigheid
(1824)97,waarna hj op kosten der regéring van E'ayeni'lts 11 hetstadhouders-ambtin Schoteene wetenschappeljkereis deed doorDuitsch- land waarnam ,v00r zjn stamvaderhot
ldt.In

land, Frankrjk, Zwitserland en Italië.Tn 420 vernielde hj met zjne woeste benden
1830 begafhj zich naar Berljn,waar hj, den muur:dien do Romeinsche keizer Serérlts
ondersteund door den K roonprins en door de

tusschen de rivieren Clydeen Forth had doen

Académie van W etenschappen, zich wjdde verrjzen en wiens overbljfselen thans n0g
aan de bewerking van een woordenboek,dat
in 1834 onder den titel pAlthochdeutscher
Sprachschatz'' in het licht verscheel,en na
zjn overljden 18 october 1811 met
het 6de deel door M aszmann gesloten w erd.
Laatstgenoem de voegde er in een zevende
deel een alphabetisch register bi
J-. Van de
overigegeschriften van Gra
f noemenwjn0g:

nTheorie der schwachen Declination (1836)''.
Gram gny (Françoised'Issembourg d'
Apponcourtde),eeneFranscheschrjfster,geboren te Nancy in 1694, trad reeds vroeg in
het huweljk met I'
rancoin .
sz
l
'f
gzfd.
v deGrJ./:

den naam van ('Iraeme's dyke dragen.Dit geslachtbezat in de 12de eeuw uitgestrekte bezittingen in Schotland. - Sir John Grtz/lgOf Graeme, de trouwe vriend van W allaoe,
sneuvelde in 1298 in den slag van Falkirk.
Sir David GrIAJ.- van M ontrose w erd in

1346 met koning Darid Wrffce bj Durham
gevangen genomen,enzjnzoonPatriekhtlwde

met Eyidia S/- rf, eene nicht van koning
Robert TT, w elke hem 4 zonen schonk,van
welke de Oudste,Robert GrtzM - , de grootvader w as van sir Robert GrcM za, die in
1437 koning Jaoo% s 1 om het leven bragt.

jyny,kamerheer van den hertog nan Lotha- Een zoon uit het eerste huweljk van sir

r%nyen.W egens zjn ruw en onwaardig gedrag Patriek, sir W illiaa Graham geheeten,was
lietzj zich van hem scheidenen vertrokmet de schoonzoon van Robert 1II en de grootmademoiselle #,e G'ltise,laterhertogin tfe Ri- vadervan Patriek GrJAJPI,die deeluitmaakte

clWll naar Parjs,waar zj a1s schrjfster
optrad.Hare rLettresd'
unePérlwienne(1747
en later bj herhalingl''vonden algemeenen
bjval en werden in verschillendetalen Overgezet.Voordenschouwburgschreefzj rcénie
(1751)'' en zLa ille d'Aristide'',in 1758ten
tooneele gebragt.Zj overleed te Parjs den

van het regentschap gedurende de minderjarigheid van Jaeobus 11, in 1415 t0t baron
verheven werd en in 1465 overleed,waarna

zjn kleinzoon W illiam den titelontving van
yraa.f 1,
.. Montrose. - De derde zoon van

sir William was de overgrootvader van den
beroemden vcldheer Johm GrlJ,l/zlran Claver13den December1768.Hareverzamelde werken Aold:? die in 1643 geboren werd,dckrjgskw amen in 1788 en later in 4 deelen in het kunstleerde onderCondlenzichonderscheidde
licht, en haar nagelaten werk: rvie privée door zjne onverschrokkene dapperheid. In
de Voltaire et de madame Duchâtelet''is in 1679 voerde hj het bevel over een korps
1820 uitgegeven door Dltbols de Carrouge.
ruitertj, streed tegen de Covenanters, leed

G rafström

(Andréas Abraham), een

de nederlaag bj London-Hill,maardroeg ook
het meeste bj t0t de zegepraalbj Bothwellloden Januarj 1760,studeerde te Upsala,en Bridge, waarna hj den vjand met onmenwerd in 1812 docent,in 1820amanuënsisbj scheljke wreedheid vervolgde.Jacobu 11 verde boekerjen in 1821leeraaraandemilitail'
e hief hem tot rLseol'nt Dnndee. Zjn raad zoll
Zweedsch dichter, geboren te Sundsvall den
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welligt den ongelukkigen Vorst n0g gered hj peer en meer t0t de Tories,zoodathj
hebbenq na de vlugt van dezen verzamelde zjn zetel voor Cumberlandverloor,maarin
Graltam in de Hooglanden een legertwaar- 1838 dool'de Tories te Pembroke herkozen

mede hj de regten van het Koninkljk ge- werd.In 1841 werd hj staatssecretarisin het
slacht wilde handhaven, waagde den aanval ministérie Peel en bevorderde de afschaëng
op de overmagtvan generaalMaekay bj Kil- der beschermende regten. Het openen der
licranltie,en sneuvelde in dien slag denl7den brieven van Mazzini (1844), waardoor de

Julj 1689.- Van den vjfden zoon van sir Oostenrjkscheregéring berigtontvingvande

K illic- ishetgeslachtderGraltam'snan./4:l.g0- aansl
aren der vrjheidsmannen, wierp eene
wan afkomstig.Hiertoe behoorde TkomasGra- Onuit
wlschbarevlekopzjnestaatkundiqel00pA- ,lord Zr letfocFz, een uitstekend Engelsch baan. De attreding van het ministérle Peel

generaal.Hjwerdgeborenin1750enleefdetot
aan zgn lzstejaarals een eenvoudig landedelman.Om zjnverdrietoverden doodeenergeliefdeechtgenooteteverzetten,voegdehjzich
bj hetkorpsvan generaalOtHak.
aendieudein
1793a1svrjwilligerbjToulon.Bj zjnterugkeer in Schotland wierfhj op eigen kosten
een bataljon en ontving daarover het bevel
met den rang van kolonel.Hj nam deelaan
de veldtogten in Italië(1796 en 1797)onder

in Julj 1846 had O0k de zjneten gevolge,
en daar hj zjn aanzien bj zjnepartj verloren had, was slechts de invloed van r aaf
Grey in staat,hem weder eene plaatste be-

zorgeninhetParlement.Zjnegevoelenswaren
vooral na den dood van Peel aanmerkeljk
gewjzigd; inzonderheid verklaarde hj zich

nu een voorstanderderParlementshervorming,

zoodat hj in Julj 1852 teCarlislealsafge-

vaardigde gekozen werd. In het laatst van
W wrmser, en zag zich daarna belastmet het datjaarkwam hj in hetministérieAberdeenkomm ando over de blokkade van Malta,dat .A'
?4:.
$eJ! wederom aan het hoofd der Admira-

zich in 1800 na eenez-jarigebelegeringover- liteit,doch zjne maatregelen gedurende den

qat'
.ln 1808 diende hj ondersirJohm Moore Krhu-oorlog vonden geenegoedlteuring,zoodat
ln Spanjeen werdin 1810lt
litenant-generaal. hj in 1855 aftrad. Hj behield intusschen
Den 5den Maart1811 behield hj de overhand grooten invloed in het Parlement, wees de

in eene ontmoeting m et den maarschalk Vie- uitnoodigiug van Palmerston,om in 1859 deel
tor en ontving daarvoordedankbetuiging van uitte maken van zjn kabinet,van dehand,

hetParlement. Bj Vittoria voerde hj bevel
over den linkervleugel,en in Januarj 1814
landdehj met10000maninHolland,streed,
vereenigd met den Pruissisehen generaal Tlt'iimen, voorspoedig bj Merxhem ,en ondernam
den 8sten Maart een aanslag Op Bergen-opZoom tdoch werdteruggeslagen,nadatzjne
troepen reeds in de stad waren doorgedrongen.In Meivan laatstgenoemdjaarwerd hj
bevorderd t0t pair, in 1821 t0t generaalen
chef,en hj overleed te Londen den 18den
December 1843.
Ook de ljn der Gral
tam'
s'
t
llzl.
Esk en Ne-

en overleed op zjn landgoed Netherby den
25sten October 1861.

G raham (Thomas),eenuitstekendBritsch

scheikundige, geboren te Glasgow den zosten
December 1805,studeerde aldaar en te Edinburgh)promoveerde in 1826,en keerde naar

zjne gebool'testad terug, om er een labora-

torium voor scheikundig onderzoek te stichten, en zag zich kort daarna benoemd t0t
hoogleeraar aan de Andersonian Institution.
In 1837 ginghjin dezelfde betrekking naar
Londen en maakte zich beroemd doorbelangrjke ontdekkingen, vooral over de ontwik-

therby,afkomstigvandenoudsten zoonvan den keling der gassen,waarvnorhj in 1834den
vroeger vermelden Patgûck, heettm erkwaar- uitgeloofden prjs ontving van de Royal Sûdige mannen opgeleverd.Sir Ricltard Geaham ciety te Edinburgh. Voorts deed hj onder1llw Esk, geboren in 1648,was ambassadeur zoek naar de vorming der phospbaten en

van Karel11 in Frankrjktverkreeg in 1680 andere zouten (1836),naar deverbreiding der
den titelvan 'tviseouïtt T'rddfozz,en bekleedde vloeistoFen (1851 en 1861),en naarde osmoonder Jacobns 11 het ambt vall staatssecre- sische** kraeht (1854). Zeer gewigtig waren
taris. Na de omwenteling van 1688 werd hj o0k Zpne w aarnem ingen over de gas-ontplofin den Tower Opgesloten en sehuldig bevon- ingen in de steenkolenmjnen bj Neweastle
den aan hoogverraad,doch hj ontving genade (1848). Zjne verhandelingen zjn grootendeels
van W illem 111. Gedurende zjne gevangen- geplaatst in de pphilosophicalrrransactions''
schap leverde hjj eene meesterljke vertaling en in de gedenkschriften der UhemicalSociety
in het Engelsch van het werk van Boëthiu
?De consolatione philosophiae'', en overleed
ln 1695.- Sir James .
#t?56z.f George Grc/zl,
nan Ndherby, een bekend staatsman en welsprekend Parlementslid, geboren den lsten

te Londen. Grûoten opgang maakten vooral

0ok zjne pElements ot'chemistry (nieuwe
druk,1865,2 dln)'',waarvan Offpeeneuit-

muntende Duitsche bewerking geleverd heeft.
In 1855 werd Graltam directeur van de Ko-

Junj 1792, studeerde te Cambridge, reisde ninkljke munt,en hj ûverleed te Londen in

daarna op het vasteland,wasplaatsvervanger September 1869.
van den Engelschen gezant in Sicilië,werd
Gram (Johan), een verdiensteljk Nederin 1818 lid van hetParlement en aanvaardde landsl!h novellist, geboren te 'sHage den
vervolgens in het ministérie Grey de betrek- 25sten April1833,oefende zich aanvankeljk
king van eersten lord der Admiraliteit.Hj in de schilderltunst op het atelier van den
bragt groote veranderingen en bewegingen in schilder Joh,. J.'tltzzl den B eryh,was vervûlde zaken der M arine en was een van de gens10jaarwerkzaam bj detel
eyraphie,en
steunpilaren der W ighs.Later echter naderde ls sedert 1866 a1sstenogrM fin dlenstbj*de
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beide Kamers der Staten-Generaal.Als letter- constitutionélen regéringsvorm,Zjn zoon,de

kundige leverde hj zjne eerste opstellen in markies Ferdinand de Grammont,geboren den
het sNederlandsch Magazjn'',bestuurd dool' 6den Junj 1805teVillersexel,bemoeidezich
Ising; schreef vervolgens novellen in gde reeds vroeg metdebevordering van den landGids'', in verschillende almanakken enz.,en bouw envan demdaalbewerkinginzjndepargaf in den rNederlandschen Spectator'' be- tement, en werd in 1835 1id van den Algeschouwingen over schilders en tentoonstellin- meenen Raad van Haute Saône. In 1837

gen. Afzonderljk verscllenen van hem

e0n

werd hj in het districtLurealsvolksverte-

bundel novellen ronder één dak'', - XDe genwoordiger de plaatsvervanger van zjn
brillen van onzen tjd'' geïllustreerd door vader,waarna hj zitting nam naastOdilon-

Vcreer,- rReusenDwergen''enz.Hjonder- Wt
vrof.Hj behoorde tot detegenstanders der
scheidt zich door een lossen en boetjenden Julj-regéring,maar weigerde het voorzitter-

verhaaltrant.

schap van en zelfs de deelneming aan de be-

Gram aye (Jan Baptist),een jverig be- kendebanketten.NadeFebruarj-omwenteling
pefenaar der Zuid-Nederlandsche geschiedenis, werd hj afgevaardigd naar de Constituante,
omstreeks hetJaar 1580 te Antwerpen uit en aldaar voorzitter van de douane-comm iseen Geldersch geslacht geboren studeerde te sie en 1id van onderscheidene andere com misLeuven in de regten en w erd aldaart0thoog- siën. Na den Staatsstreek zond zjn kiesdisleeraar aangesteld. De Spaansche landvoogd trict hem naar het Avetgevend Ligchaam ,
vilbert
ns TGn Oostenri;k benoemde hem t0t waar hj zitting had tOtin 1870.Hj iseen
historieschrjver der Spaansche Nederlanden, man van een vrtjzinnig en onafhankeljk
en nu bejverde hj zich om in destedeljl
te karakter,die van geene enkeleregêringeenige
are ieven deslands,voortsin Holland,Duitsch- gunst verlangt.In zjn departement bejvert

land, Itlië en Spanje de bouwstoflbn voor
zjn arbeid te verzamelen. Op een togt in
Spanjewerd hj doorAfrikaanschezeeroovers
gevangen genomen en reisde met hen door
geheel Barbarje. Toen hj eindeljk in zjn
vaderlandterugkeerde,werd hj metaanzienljkewaardigheden bekleed.Zjn reislustwas
intusschen n0g geenszins bekoeld,maar hj

hj zich op de meest belanglooze wjze,Om
landbguw ennjverheid0ptebeuren,enzjne

gewestgenooten hebben hesain 1871&vederosa
afgevaardigd naar de Nationale Vergadering.
Gram ont is de geslachtsnaam van eene

oud-adelljlte Fransthe familie,dien zj ontleende aan den burgt van dien naam in het
departement Hautes Pyrenées. Zj verdeelde
zich in de 15de eeuw in 2 takken,van w elke

hegaf zich naar Silézië en Aforavië, en de
bisschop van Olmiitz plaatste hem aan het deéénezich in Dauphinévestigdelterwjlde
hoofd van een beroemd gymnasium.Op zjn andere in de eerste helft der 16de eeuw in
terugtogt naar Nederland werd hj ziek en demanneltjkeljn uitstierf.De erfdochter des
overleed te Liibeck in 1635.Hj heeft eene huizestrad echterinhethuweljkmetMenawd,
langereeksvan Latjnsehewerkenuitgegeven, vicomted'Aster,wiensnakomelingendennaam
en die, welke op de Belgische geschiedenis en hetwapenderGvgmontsaannamen.Antoine,
en oudheden betrekking hebben,zjn herdrukt de zoon van M enand, was aanvankeljk een
onder den titel:pAntiquitates Belgicae J.B. verdediger derH ugenooten,maar keerde later
Gramaye emendatiores atque audiores anti- terug t0t de R . Katholieke Kerk. De zoon
quitatibus Bredanis nunc prim um editis etc. van dezen,Pl
tilibertgenaamd (f 1580),was

(1708 f0lio)''.

Gram ineën,zie Grassen.
Gram m atica,zie Rpraakleer.

Gram me,zieMaten d,'gewQten.
Gram m ont is de naam van een oud adellp--k geslacht in Frankrjk.Hetis afkom stig
uit Franche-comté, waar de heerljkheid
Granges, van wier bezitters de Grammont's

gehuwd m et Diane #'zl.z/#o?zizl.$, die als p1a
belle Corisande'' de minnares w erd van den

Jeugdigen Hendrik 1f'
r.- De zoon van Phi-

Iïùerf, Antoineqeheeten,wasgraafran Gra-

-op/,onderscheldde zich in den oorlog,werd
in 1643 t0t hertog en pair verheven,en Over-

leed in 1644.- Zjn zoonPhilibertjgeborenin

1621, heeft eén beruchten naam verworven.

eene 1jn vormen:qelegen istusschen Vesoul Dezeondel.scheiddezichonderCondêen Tltrenne
en Montbéliard. Dle heerltikheid is in 1656 in den 001
'l0g in deNederlanden dool
*zjn riddoor I'
ilipsIF)koning van Syanje,t0teen derljken moed, en hield in vredestjd zich
graafschap verheven. Dit vervlel echter in bezigmetverliefdeavontureu.Toenhjdaarbj
1678 zaet Franche-comté M n Frankrjk, zjn Koninkljken mededingerde loefafstak,
W aarna het landgoed Villersexel1 nabj het werd hj verbannen en begafzi
ch naarEngeBtamslot, in 1718 in e0n markiezaat &verd land, waar hj wegens zjne geestigheid aan
herschapen ten gunste van M ieltel#8 Gram. het Hof van Karel 11 zeer gezien was en
-osf) luitenant-generaal in dienst van Lode- de hand van eene rjkedamewistteverwer-

fzfk XIV.O0k zjn broederen zjn zoon be- ven. Hj gold alshetvoorbeeldvan een volkleedden hooge militairewaardigheden)terwjl maakten edclman en verijnden epucurist,en
3 leden van dit geslacht optraden als aarts- rekte de jaren van zjn onafgebroken zingebisschoppen vanBesançon.- DemarkiesTltéoJ'?z/e tfe Grammont)geboren in 1766?overleden

n0ttOt8L toe.- Zjn broederAniolneI11
de Gramout, geboren in 1604, diende als

in 1841,waseenschoonbroedervan Lafayette staatsman en veldheer onder de regéring van
en van dezelfde staatkundige gevoelens als Lodewjjk XIII en Lodewî
jkXIT'ren werd in
deze.Als volksvertegenwoordigerwashj van 1641benoemd totmaarschalk van Frankrjk.
1815 t0t 1837 een jverig Ferdedigervan den BeidebroedershebbenpMémoires''nagelaten.-
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waardigheiddeOngerjmdeeischenvanFrankde Gvwelplfgenaamd,ontvingdesgeljksden rjk van dehand wees,verklaardeFrankrjk
maarschalksstaf en overleed in 1725.- Van den 19den Julj 1870 den 00r10g.Nadeeerste
zi
jne beide Z011e11 werd de oudste luitenant- nederlagon verdween de Gra3nont met het
generaal, terwjl dp tweede als maarschalk ministêrie Olliriev van hetstaatkundigtooneel,
stierfOp lletveld van et?
1-vts(5r Fontenoi den en na dellvalvan htàtKeizerrjk nam hj dc
llden Mei1745. Deze laatstellad 2 zonen, vlugtnaar Engeland.
en de oudste van deze,AntoilleHzl/ozl'
lp,11e1,Gram pians(De;ofGrampianvpzlzl/t
ziz?.
s)
De kleinzoon van laatstvermelde,Anténe V

t0g de t7rJ,-5p/,geboren den l7den April1722
en overleden in 1801, was in 1759 gehuwd
m etBeatfrieede C/ltlïs:fz!)diein 1792 onderde

reeds door Ftzciftf.s met den naam van M ons
G'
rtxpz
y?ifz,
s bestempeld,een gtlbergte in Schot-

land, hetwelk de zuideljke helft van het
guillotinestierf. ZjnkleinzoonAntoineGene- Schotsche Hoogland vormttusschen hetGlenrzèr:HeracléusH-çczzt
p.,geboren den 7denJunj m ore-dalm et hetCalt?donische kanaal en het
1789 op hetkasteclte Versailles,w erdw eldra Schotscht
) Laayland, bedokken het grootste
buitt
m 'slands gebragt)diende eerst bj het gedeelte van m ldden-schotlandtzich uitstrekEngelsche leger, 0n werd na de Restallratie kend van de uiterste punt van het schiervleugdadjudant van den hertog van H.
zwt)@
z- eiland Cantire in eene noord-oosteljkerigting
lême.Hj overlecd in1854. Zjnzt
lonAntoi'
ne t0taan Kaap Kinnaird.Zjomgevendebaajen

Alfred #.
t
y:?pr,ltertoy wcp Gramont:9
3prin8 der westlkust met hooge rotsgevaarten,doch

'wl Bidaoh,
t
e,een Fransch staatsman,geboren beginnen noordoostwaarts allengs te dalen.
den 14den Augustus 1819, bdrad de staat- Haar hoogste t0p is die vallden Ben Nevis

kundigeloopbaan bjdebenoemingvan Lode- (1350 Ned.ell1()og).Men Onderscheidter3
'
?
zl'
p/rNanoleont0tpresidentderFranscheRepu- verschillende bergketens: nameljk de Cenbliek,glng in 1850 a1s gevolmagtigd m inister traalketen metden Oairn Celar(1000Ned.el
naar Cassel, in 1852 in die betrekking naar hoog),- de Noordeljke Grampi
ans of het
Stuttgart en in 1853 naarTurtjn,waarhj de CairnGorm-gebergtemetden Macdui(1300Ned.
toetreding van Piêmont t0t hetverbond d0r ell100g),en de zuideljkeGrampiansmetden
W estersche Mogendheden tegen Rusland be- Ben Lawers(1200 Ned.elhoog).Andel'
ebergwerkte.In 1857 zond de Keizer hem a1sambassadeur naar Rome,waarhj vooralgedurende den oorlog van 1859 in eene zeer
moejeljkepositieverkeerde.ln 1861 vertrok

toppen, wat meer ot'minder dan 1000 Ned.
elhoogydragen e1'de namen van Ben Alder,

Ben Dearg en Cairn Gowars(in deCentraalkden))- Cairn Go1*
m en Morvenhead (in de
hj als gezant naar het Oostenrjksche H0f, Noordeljke keten),- en Sheechaillin,Ben

bleefte Mreenen t0t in 1869,en werd in het More, Ben Lui, Ben Ima,Ben Lomond en
begin van 1870 minister van Buitenlandsche Ben Cruachan (in de zuideljke keten).De
'
Zaken in het ministprie Ollivier. Toen keizer bergketens zjn door diepe dalen met steile
Napoleon in het laatste plebisciet (1870)0p- w anden gescheiden, en daarin vindt'men de
merkte,dathj zjn invloedbjhetlegerbegon prachtige Schotsche meren Loch Awe,Loch
teverliezen,zoodathijt0therstelling daarvan Lomond,LocllCatherine,enz.Devoornaamste
een oorlog noodig reltende,vond hj in Gra- rivieren, zooals de Forth, de Tay,de Dee
-II
/J een geschikt werktuig vool.zjneplan- endeSpey,stroomenallennaardeNoordzee.nen.De candidatuurvan den prinsvan ./:f'
pA:s- Ditgebergtebestaathoofdzakeljk uitgraniet,
zollern, voor den Spaanschen troon leverde hetw elk hier en daar bedekt is m et lava en
eene gewensehte aanleiding.Aan den Fran- basalt.Totdebelangrjkste delfstoffen behoo-

schcn gezant te Bevljn,Benedetti,werd last ren er jzer, lood, zilver,topaas en berggegeven, om den Koning van Pruissen,door kristal. De wouden zjn er aanmerkeljk veraanmatigende eischen te beleedigen. Hoewel m inderd, doch men heeft er in den laatsten

de prins ra'
t
l Hohenzollern vrjwillig a'
fstand tjd nleer zorg voorgedragen.De hoogste gedeed van genoemde candidatuur, verklaarde deelten zijn meestal met kort gras, heide,
de Gramontin een onderhoud metden Pruis- m os çn kreupelhout begroeid;o0k vindt men
sischen gezant '
von Trr
tjrfF
zdr, dat Frankrtjk er uitgestrekte veenen, terwjl de dalen uitzich daarwede niet k0n vergenoegen, maar m untende bouw -en w oilanden opleveren.H et
van den Koning van Pruissen waarborgen schilderachtige landschap lokt jaarljks duivorderde,dat nooit een Hokenzollevn Op die zende bezoekers derw aarts.

Gran , in het Hongaarsch Esztergom ,een
candidatuurzou terugkomen.Terwjlvon '
Pzjrth'
erdieneisch aanzjneregéringmededeelde, comitaat aan de Donau in het koningrjk
zond de Gramont den 7denj lodentllden en Hongarje,heefteene oppervlaktevan nage13den Julj verschillendebrieven en depêches noeg 20 ID geogr.mjl?ligtlanysde beide
aangraafBenedetti,waarinhjhem aanspoorde, oevers van genoemde rlvier en IS e0n der
om aan zjne eischen aan den Koning van kleinste, maar tevens een der vruchtbaarste
Pruissen krac,
htbj tezetten,mdaarde Open- comitaten des rjks.De landerjen en boombare meening in Frankrgk eenediplomatische gaarden leveren er een ovtlrvlood van voortzegeglaal of den oorlog vorderde''.Om het brengselenj- voflral wjlzwordterin aanpubllek en de Kamers n0g m eerop te hitsen, merkeljke hoeveelheiduitgovoerd.Alentelter
verzekerde hj,dat Benedettidoorden Konillg ongeveer 75000 inwoners,van wellte 4js&et0t
van Pruissen beleedigd en deze beleediging de Hongaren en de overigel
)t0tde Duitschers
aan andere Kabinetten medegedeeld was.Daar en Slawen behooren. Verreweg het meerende Koning van Pruissen met vastheid en deelbeljdterdeR.Katholiekegodsdienst-
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De ltofstad van het comiàatisdeKoninkljke vrjstad Grœ4, op den regteroever van
de Donau in een bevallig oord gelegen.Men
verdeelt haar in de vrjstad,de bisschoppe-

van weelde vervaardigd.In het muséum voor

natuurljke historie te Tueiden bevindt zich

een granaat, die ruim 3l
/cNed.pondweegt.
De granaatkorrels,die vooralin Bohemen in

ljke stad en de St.Thomas-voorstad.In de menigte aanwezig zjn,alsmede bj Tharand
eerstgenoemde 2 deelen heeft men aanzien- in Saksen, beziyt men t0thal
ssieraden,ter
ljke gebouwen, vooral fraaje kerken, en wjlmen de klelnste korrels in plaats van
ruime pleinen.Een sieraad van Gran isvooral amariltotsljppoederkan gebruiken.
de basilica, naar het modèl der St.PietersGranaat noemtmen o0k een jzeren hollen

kerk teRomeqebouwd,in 1821begonnenen
in 1856 voltoold.Zj is de prachtigste kerk
van Hongarjeen eene derschoonstevan geheel Europa.Zj ligtop eenehoogte,is112
Ned. el lang, 53 Ned. el breed en 20'Ned.
elhofy,en boven hetmiddelstegedeeltever-

kogel,m et brandsas en buskm id gevuld.M en
onderscheidt n= r hun omvang howt
lâtser-,

lbandmortier-,spiegel-,hankranatenenkartetsden ten getale van 28 op eene houten schjf

granaten Ofslvrapnels.De spiegelgranaten wor-

of spiegelin een mortier geladen,en de handheft zlch een verbazend hooge koepel,waar- granaten, nadat de buis is aangestoken, op
van het dak op zuilen rust.Daarenboven is zeer korte afstanden uit de hand gew orpen ,

deze kerk met fraaje fresco's, met schilderjen in olieverw en metbeeldhotlwwerk versierd.Gran is de zetelvan een aartsbisschop,
tevens primas van het koningrjk Hongarje
en met vorsteljken rang bekleed.00k zjn

bj voorbeeld van de wallen bj hetverdedi-

gen Van eena bres.Ilezelaatstezjn reedsin
1523 door Battista della Valle in ZWaDg gebragt, doch eerst tegen het einde der 16de
eeuw is men op hetdenkbeeld gekomen,om
paleis, alsmede de paleizen der domheeren, granaten op stukken geschutte laden.Dienhetcom itaatsgebouw en hetstadhuisbehooren tengevolgezjn dehandgranatenmeerenmeer
er t0t de aanzienljke gebouwen.Men heeft in onbruik gemaakt.Des te m eer bezigt men
er een seminarium ,eene theologische school, in onzen tjd granaten,die door getrokken

een gymnasium , een Benedictjner en een kanonnen worden afkeschoten,zoodat'daarop
Franciscaner klooster, en Ongeveer 13000 eigenljk de krachtberustderhedendaagsche
inwoners
De rivéer GrJZI of Gara,m 1 bg
'' de Ouden
Gkanwa, stroomt desçeljks in Hongarl
-e.Zj
ontspringt aan de zuldeljke helling van den
Kralowa-llola, spoedt zich in eene zuidwes-

artillerie. Zulke granaten hebben eene cylin-

drisch-ogivalegedaante,zjn van eenespring-

lading voorzien en worden doorgaans ontstoken door eene naald,die gedurende de vlugt
der granaat dezelfde snelheid heeft als deze,
teljkerigting dooreene engedalkloof,wendt doch wanneer dieder granaatdoorhettreFen
zich langs Neusohl zuidwaarts, bereikt bj van een voorwerp vermindert,wegenshetbeLeva de vlakte en stortbj Parkany,tegen- houd van de hare vooraitdringt ln eene Ont-

overdestad Gran,zich uitin de Donau.Zj plofbare lassa en door deze te ontsteken de
granaat doet springen.
Granaatboom (De),PunicaGrczzyfo L.,

heeft eene lengte van 32 geogr.mjl,eene
ondiepe bedding en eene sterke helling, en
is weinig geschikt voor de scheepvaart.
G ranaat is eene delfstof, die in ruitendodecaëders kristalliseert en ook in korrels

en qedaanteloos voorkomt.Men heeftblûed-,

hyaclnth- en bruinroode granaten (rooden of
edelen, Oosterschen ofBoheemschen granaat,
almandine, pyroop en karbonkel),- wjnen honiggelegranaten (gelen granaatentopasoliet), - oljtl,look- enberggroenegranaten (groene granaten,allochroïet,aplom en
grossular), - roodachtige en leverkleurige
granaten(bruinengranaat,zirkongranaat,c010phoniet en pekgranaten),en eindeljk zwarte
granaten (melaniet). De granaat heeft een

is de voornaamste soort van een geslacht,
hetwelk tevens de zeer kleine fam ilie der
Granateën vormt, w elke veel overeenkomst
heeft met die der Myrtengew assen.M en vindt

den rranaatboom in wilden en gekweekten

staat ln het zuiden van Europa,in hetnoorden van Afrika,en in de warm ere gew esten

van Azië en Amerika.Zjn vaderland schjnt
Klein-Azië en Arménië te wezen.Reedsbj
deoudste schrjversderPerzen en Israëlieten
vindt men hem vermeld. Hj wordt zelden

hooger dan 6 Ned.elen heefteen sterk ver-

takten, met een roodachtig-grjzen bast bedekten stam , vierkante takken, tegenover-

%las-en vetylans,is min of meer doorzig- staande, langwerpig-lancetvormiye.glanzige,
tlg, doorschpnend ofondoorzigtig,schelpach- lichtgroene bladeren, en prachtlg scharlakentig op de breuk,en bezit eene hardheid tus- roode, zelden witte of'gele bloemen,die op
schen die van veldspaat en topaas? en een korte stelen bundelsgewjs in de oksels der
soorteljk gewigtvan 3,1t0t4,3.Hj bestaat bladeren aan het einde der takken geplaatst

uitaluin- en kiezelaarde,jzeren mangaanoxyde, talkaarde en kalk en wordt,als men
hem wrjft,positiefeledrisch.Degranaten,die
men in Romeinsche bouwvallen dikwjlsaantreft1 dienden tot sieraden. Voor ringsteenen
ztjn de Groenlandsehe en Oost-lndisehe de

zjn. Elke bloem bestaat uit een met het
onderstandig vruchtbeginselzamengegroeiden,
vleezigen1 scharlakenrooden kelk , in wiens

keelde talrjke gelemeeldraden zjn vastge-

hecht, en uit 5 tot 8 dunvliezige bloem bladen van dezelfde kleur.De vrucht,zbo groot
beste,daar zj zich doorzuiverheid en door a1s een appel en onder den naam van gra-

eenetkaaje kleuronderscheiden.Vandegroote naatappel bekend,isvan buiten lederachtig,
granaten, die men in Stiermarken aantreft, en van binnen door een horizontalen wand m
worden snuifioozen en dergeljke artikelen 2 kamers verdeeld, van w elke de 'bovenste
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5 t0t 9 en de onderste slechts 3 hokken telt. heerschappj der Mooren in Spanleeindigde
Hj is van buiten licht- ofgroenachtig-rood
Granada,deltofdstad van boven vermelde
en met den kelk gekroond.In de hokken der Spaansche yrovi
nde en van geheel Oppervrucht vindtmen een grootaantal zaden,en Andalusië, ls eene stad van 70000 inwoners

n heeft eene hoûgst bekoorljke ligging Mn
dezezjndigtopelkaârgepakt,zoodathunsap- e
pig-brjachtlg omkleedselerkantigdoorwordt. den voet der Siérra Nevada, ongeveer 700
D1t omkleedsel is zoet ofzuur en wordt t0t
het bereiden van verkoelende dranken gebezigd.De schil der vrucht,debasten de bloemen worden als zamentrekkende, looistofhoudende middelen gebruikt. O0k heeft men
den bast van den wortelen stam ,soms o0k
de schildervruch- '
ten met goed gevolg aangewend
lgen den linti
worm. Intusschen
wordt voor eene
goede werking
vereischt, dat de
bast z0o versch

mogeljk zj.
W jgevenhierbj,
ûnder a eene afbeelding van een

bloejenden tak op
eene

oeversvan de snelvlietende Darro,in hetmidden van de vruchtbare Vega de Granada,
w elke gedurende 2 eeuwen het vermaarde

worstelperk wasderMoorscheenChristeljke
ridders.Indentjd
derMoorscheheerschappj had de
0

stad een omvang
van 4 uur gaans
en 200000 inw onerB, welk aantal
verdubbelde,toen
vele Mooren,door
de Christenen bedreigd, derwaarts
devlugtuamen.Er
warentoen50sch0-
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boveneinde van den stam per op drievoudige is halvemaansgewjs rondom dien heuvel
grootte.
gebouw d, en hare voorsteden strekken zieh
Granada, w eleer een Spaanseh koning- uit langs de welige bnorden van genoemde
rjk van 520 o geogr.mjlmet11/4millioen rivieren. Aan de helling van den tweeden
inw oners, tot de kroon van Castillë behoo- heuvel ligt hetAlbaycin,het oudste gedeelte
rende,is sedert1833 verdeeld in deprovinciën der stad met vele holen,door Zigeuners beGranada (ruim 232 D mj1met1/2millioen woond, - de plaats waar zich, vöör de
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inwoners), Almeria (ruim 155 E5 mjl met stichting van hetAlhambra,hetkasteel(alca% millioen i.lwoners) en Malaga (bjna 133 zar) der M oorsche vorsten verhief. Aan den
o geogr.mj1met 1
/cmillioen inwoners).Het voet van het Albaycin,datmetzjnewittet
omvat het grootste gedeelte van Opper-Anda- in hetgroen verscholene woningen een schillusië en behoorde ten tjdederRomeinen t0t derachtig voorkomen heeft,strekken aanbeide
de provincie Baetica.Nadat de Arabieren er zjden van de Darro de deftige huizen der
waren doorgedrongen,werd heteerstbjhet Alcazaba zich uit,w eleer bewoond door den
koningrjk Cordova gevoegd, maar vormde Moorschen adel. Hierop volgtwestwaarts de

later een zelfstandig Moorsch gebied.Tjdens eigenljke stad,vandegrootendeelsOverdekte
zjn bloei telde het33di8tricten,3 millioen Darro doorsnodon en door do ruime voorsteinwoners, 97 steden, en bragt 100000 weerbare mannen onder de WaPens.De vruchtbare bode:a leverde er een overvloed van
voedsel voor de bevolkihg. Reeds in 1246
moesten de vorsten van Granada schatting betalen aan Castilië.Het weigeren daarvan gaf
in het laatst der 15de eeuw aanleiding t0t
4en 00r10g, die met de vernietiging van de
VII.

den Elvira en Antequerela omgeven. Het

eigenljkeGranadaiseen doolhofvannaauwet
kromme,slechtgeplaveide straten,maarheett
met zjne koepels en torens en vooralmet
hetfereAlhambravanallezjdeneenindrukwekkend voorkomen.Bj de Oudegebouwen
ontwaartmen ern0g den Moorschen stjl.De
voormalige bazarof de Alcayceria is in dien
46
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stjlhersteld.Hetfraaisteplein is erde Vivar- die na een langdurigen strjd hetmiddelste
mmbla,thanshet Plein der Constitutie,waar gedeelte van den Chaco verkreeg, Om er
de volksfeesten der Mooren en later de auto- vol
kqlantingen te stichten. De Chaco van

da-fô'sderChristenenwerdengehouden.- Gra- Bolivla grenstaan de Llanos de Santa Cruz,
nada is eeno vesting van den eersten rang, van welke het zuideljk gedeelte den naam
de zetelVan een kapitein-genemal,van een draagt van Llanos de Chiquitos en den Chaco

P
rts-bisschop enz.Men heeftereene univer- in verband brengt met de meernoordeljke
slteit, behalve de hoofdkerk ,23 andere ker- Llanos de Guarayos en de Moxos. Op somken,18 nonnen-en 20 voormalige monnikenkloosters, 10 hospihlen,een aartsbisschoppe1jk paleis,een schouwburg,een circus V00r
stierengevechten enz.Handelennjverheidzjn
er van weinig belang.In de prachtige hoofdkerk vindt men de praalgraven van Ferdknand
11en habella,van M lLpsen Johannade< ccln*niqge. Men heeft er voorts onderscheidene
scholen, eene bibliotheekj een muspum voor
kunst en een staathuishoudkundig genootschap.- De Vega & Granadaheefteeneaan-

mige plaatsen heeft men er moerassige vlak-

merkeljke uitgebreidheid en behalve vele
buitenverbljven en landhoeven,38 bloejende
gehuchten met meer dan 40000 inwoners.
Daarbj bevindt zich Santa-Fé metstedeljke

is gebleken, dat 00k dit zeer vruchtbaar isy
daar heter niet aan waterontbreekt.Langsde
Parana heeft men uiterst welige,van beken

regten en tevens ruim 4000 inwoners.
Gramada is o0k de naam van een departement van de republiek Nicaragua in Midden-Amerika. Eene der steden van dit departement, aan het noordwesteljk uiteindevan
het meer van Nicaragua gelegen en 18000

ten,diein den regentjdonderwaterloopen,-

en elders lang den zoom van sommige rivieren uiterst vruchtbare gronden.De Llanos de

Manzo zjn gedurende een gedeelte desJaars
behoorljk van gras voorzien.Eldersechter,
waar het zelden regent,strekken barrezandvlakten zich uit, waar slechts hier en daar

eenigecactussoortengroejen.T0tvöôrkorten
tjd hieldmen 0ok hetzuideljk gedeeltevan
den Chaco vooreenezandwoestjn,doch het

doorsnedene yronden; doch 0ok hier is de

bodem n0g nlet ontgonnen,en woeste Indianen-horden zwerven errond.Hetaantallndia-

nen indenChacoderArgentjnscheRepubliek
schat men op 30- of 40000.

Grandes noemde men in het Castiliaansche rjk sedert de 13de eeuw de V00r-

inwonerstellende,heetdesgeljksGranada. naamsten uit den hoogen adel, en wél de
Granada (Fray Luisde),een uitstekend zoodanigen, aan wien de Koning,door hnn
Spaansch kanselredenaarenschrjver,geboren eene banier te schenken,hetregt verleende,
te Granada in 1504,werd metde zonen van om eigen soldaten tewerven.Zj genoten al
den graaf ran Tendilla opgevoed,voegde zich de voorregten van den hoogen adelen hadbj de ordederPredikheeren,zettezjnestu- den Koninkljke leenen in bezit,terwjlzj
diën voort te Valladolid, schitterde weldra daarentegen verpligtwaren,hunnen Vorstmet
door zjne welsprekendheid, zoodat hj ,de een zeker aantal lansen - elke lanswaseen
Spaansche Chrp o'stomus''genaamd werd,zag ridder met 4 Of 5 wapenknechten - bj te
zich gekozen t0t provinciaal zjner orde in staan.Zj waren vrj van belastingen,behoefPortugal,gafonderscheidene stichteljke wer- den niet voor den regter teverschjnen,en
ken uit, en overleed te Lissabon den 3lsten bezaten de bevoegdheid,om het land te ver'December 1588. Arele van zjne geschriften laten en dienst te nemen bj een anderen
werden op den index der Inquisitie geplaatst, Vorst, al was deze 0ok in oorlog met htln
en zezjn gezamenljk - 00k in dezeeeuw - leenheer.Zj hadden aanspraak op dehoogste
meeY alen in het licht verschenen.
waardigheden en tegeljk metde hertogen en
Granatoëder, zie Kristalstelsel.
graven het reqt om metqedekten hoofdein
Gran Canaria,zie camarischez7ïlcw- . tegenwoordigheld des Konlngs te verkeeren.
Gran Chaco (E1)ofk ootJ'cçf
geàld,00k Deze noemde den grande ml'ri-o (neefl,
w el Chaco G'O G J ofeenvoudig E l CFzceo terwjl hj anderen van den hoogen adelmet
(SJacoe)geheeten,isdenaam dern0g weinig miFcddzz/c (bloedverwant) aansprak. In de
bekende uitgestrektevlakten (L1an0s)inMid- rjksvergaderinghadden zj zitting nadepraeden-Amerika. De Staat Bolivia bezit thans laten en vöörde hertogen en graven.Zjhadhet noordeljk qedeelto van den Oran Chaco, den vrjen toegang t0t het paleis en t0tde
vanwelkendelul8teuitgebreidheidnietopgege- vertrekken des Konings,en bj plegtige gçven kan worden.T0tParaguaybehoortvoorts legenheden zaten zj in deKoninklj'ke kape
'l
het middelste gedeelte,tusschen de Paraguay digtbj hetaltaar.Hunnegemalinnendeelden
en deVec elo,doorsneden van de Pilcoxaayo in die voorregten, en de Koningin stond op,
en ruim 9300 D geogr.mjlgroot.Hetzui- om haar te ontvangen. D00r Ferdinand en
deljk gedeelte,tusschen deVermelo,Parana, Isqbella werd onder het krachtig bestuur van
Salado en de Staten Santa-Fé, Santiago en Xg'menes het gezag van den leen-adelen dat
Tocuman,behoortaande ArgentjnscheRepu- van den hoogen adelgefnuikt.Daar Karel V
bliek en heeft eene oppervlakte van ruim hetnoodig achtte,sommige aanzienljken des
6600 (
a geogr.mjl.Hetgedeelte, dat tus- lands aan zich te verbinden en anderen te
J uitden onafhankeljken
gchen de Pilcomayo en de Vermejo gelegen beloonen,schiep hi
is, alsmede te voren dat, hetwelk zich ten leen-adeleen afhankeljken Hof-adel.Op deze
noorden en oosten van de Pilcomayo t0taan wjze ontstonden 3 klassen van grandes.Aan
de Paraguay uitstrekt,draagtden naam van die der eerste klasse gaf de Xoning bevel
LlanosdeManzo nM rkapitelnAndeesA lnzo, zich te dekken voordatzj hem hadden aan-
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gesproken, - aan die der tweede klasse, dienen allen 10f;zelfsin zjnevl
ugtigegchetnadat zj gesproken hadden,- en aan die sen schuilt eene diepe gedachte.Schoon nog
der derde klasse nadat zj hetantwoord ge- in de kracht des levens,washj nietbestand

hoord hadden.Zj droegen allen den titelvan tegen de vermoejenissen van zjn arbeid.Er
exellentie, en de schildwacht moestv00r hen vertoonden zich vlagen van verstandsverbjshet geweer presentôren.De 3 klassen bestaan tering,en dezenamen t0e,zoodathj in een
nog, maar bovenve= eld onderscheid is vel.- krankzinnigengesticht moest opgesloln wordwenen.Onder de regéring van Josepk B ona. den,wM rhtlden l7denMuxt1837overleed.
N rfe werd de waaxdigheid van grande afgeGranet (François Marie),en uitstekend
schaft,doch zj islaterhersteld,pfschoon zj Fransch schilder van stadsgezigten, geboren
geene voorregten van eenig belang oplevert. in 1774 te Aix in Provence, werd een leerGranW ean (Jean), een verdiensteljk ling van David en verwied in 1801 een prtjs
Nederlandsch schilder,geboren te Amsterdam van 1000 livres voor een gezigtin een kloosden 5den Februarj 1752,genoothetteeken- ter.Later ging hj naar Rome,waar hj in
onderwjs van Jaeobns Fwdfwes en oefende 1808 eene goudenmedaillebehaàlde.DeKoninzich in het schilderen onder de leiding van gen van Frankrjk en Engeland kochten ieder
Jwrroan ad.
stfrieq
sdep,
.Hj maaktezulkesnelle eene schilderj van hem voor 10000 francs.
vorderingen,dat hj aan destads-teekenaca- Voorts schilderdehj teRome onderscheidene
démie in korten tjd 3 eereprjzen bebaalde. gezigten op paleizen,kloosters,oude gedenkW eldra werden zjneteekeningenenschilder- teekenen enz.,terwjlhj vooraluitmuntte in
stukkeu zeer gezocht en goed betaald,zoodat het Bchilderen van gewelven.Hj wasoëcier
hj zich eerstnaar de OostenrjkscheNeder- van het Legioen van Eer, ridder der orde
landen en in 1779 naar Rome begaf,waar van St.Michaël,enz.,en overleed teParjs
hj den lzdln November 1781 op jeugdigen den zlsten November 1849.
leeftjd overleed.De platen in den rGerma- Granicus - thans Biga-tsjai (Kadsjanicus''van m evrouw ram M erken werdennaar s0e) is de oude naam van eene rivier in
@*
Zpne
teekeningen gegraveerd.Zjne stukken het noordwesteljk gedeelte van Klein-Azië.
vooral die in olieverw - zjn zeerzeld- Zj ontspringt Op het Ida-gebergte en stort
zaam.Vöörzjnvertrek naarItalië schilderde zich uit in de Zee van Marmora.Aan haren
hj zjn portret,hetwelk latervoorruim 300 oever behaalde Aleœ@nder & Groote zjne
gulden werd verkocht.
eerste Overwinning op de Perzen, terwjl
Grandville (Ignace lsidoxe Glrard,ge- later I- ullts aldaar zegevierde over A ifArfnM md),een Fransch caxicatuurteekenaar,ge- dates.
boren te Naney den 13den 8eptember 1803,
Granier de Cassagnac (Bernard Adolontving van zjn vader het eersteteekenon- phe),een Fransch dagbladschrjveren staatsderwjs en begafzich ill 1820 naar Parjs, man, geboren in 1808 te Bergelle, thans
Averon-Bergelle, in het departement Gers,
der Mannion en van den genreschilder Iueeomte bezocht de scholen te Toulouse, was werkbezocht.Het1ag echternietin zjn aard,die zaam voor eenige kleine dagbladen in het
** de ateliers van den miniatuurschilW M r jjP

meesters slaafs na te volgen.Hj liet het zuiden van Frankrjk en begafzich in 1832
naar Parjs,waarhj zich een aanhangerbezjneeerste gesteendrtlkte bladen:rluestribu- toonde der klassieke school 0n m edew erker
lations de la petite propriété'',- rlues plai- werd aan het mlournal des Débats'' waarin
sirs de toutâge'',- rLa sibylle dessalons'' hj een hevigen pennestrjd voerde metAleœanalsmede eene soort van doodendans in het dre .
Df
g-txy. Zjne hartstogteljke eritiek mislicht verschjnen. Vooral oogstte hj grooten haagde intusschen aan den hoofdredacteur,
m
aa
x
had v00r Glrardin zooveel aantrekkm
roem , toen hj in 1828 de rMétamorphoses
du jour''uitgaf, eene reeksvan 70 tafe- ljks,dat dezehemlalsmedewerkerplaatste
reelen, waarop de iguren m et een mensche- aan rLa Presse''. Hier bekeerde hj zich t0t
ljk ligchaam hetgelaatvan dieren verbinden, de Romantische schoolen bepaalde zich aanwaardoor hj in de gelegenheid was,om de vankeljk bj het schrjven van letterkundige
verkeerdheden en bespotteljkheden van onzen artikelen. In 1840 echter ging hj naar de
Zjn
tjdeop eene geestige wjze voor te stellen. Antilles in de hoop,dat men hem aldaar tot
voortbrengselen Nçerden algemeen be- afgevaardigde zou kiezen, en huwde erm et
geerd, en w eldra w as hj medewerkex aan eene Creoolsche. Als een jverig verdediger
rLa Silhouette'',- yL'Artiste
'', - pLa Cari- der slavernj bragt hj Onder de Negerszjn
cature'',- en pLe Gharivari,,.Vooralmuntte leven in gevaar.Nadathj in Frankrjk was
hjuitdoorpolitlekespotgrenten.Voortsleverde teruggekeerd,verhiefhj zjne stem tegen de
hj platen voor prachtultgaven van de fabels vrjlating derNegers,en toen men zjneartiv
fo
aine'va'n
de&liedl
esdv
.
/l
rit
zlgoen'
rl kelen in rLa Presse'' niet wilde plaatsen,
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stichtte hj den rG10be''.Inditultra-orléanisGu
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van deFpd,alsmedevoorrlerômePaturot-''van tisch blad sloeg hj zulk een heftigen toon
Reybaud Vexvolgensteekendehj:pluesscènes aan, dat de overige dagbladen het gem eende la vie privée etpublique desanimaux'
' - schappeljk besluitnamen om er niet Op te
rLes cent proverbes
'' - rtzes petitesmisères antwoorden (tl
onspiration du silence).Toen de
. ,
de la vie humaine'? yL?
autre monde,,,- DGlobe''zonk,deed hj in 1845 nL'Epoque''
en plues ieurs anlmèes, pe (sgrjjkjajdj verrtjzen,een hoogst conservatiefblad,hetsoberheid en corredheid van zjn werk ver- w elk zeer veel beweging maakte. M en bepenseel liggen, greep de teekenstiften deed
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Khuldigde hem openljk,dathjondersteuning 00k een lid Van de club des ArcadeB, beaannam uit de geheime fondsen der regéring, schuldigde nameljk, op grond der bewerinen in 1842 had hj een duélm et den afge- gen van een weinig beteekenend Belgisch
vaardigde L@ Or0ddd,weswege hj voor de blad, de dagbladen der Oppositie van het

regtbank verschjnenmoest.Nadat00kXL'Epo- misdrjf,datzj geld aannamenvan dengraaf

que'' bezweken was, zond Gizpf, die toen
Ininister T7aB, hem naar Rome, 0Dl aldaar
X n Fransch dagblad te stiehten, daar het
we1 scheen, dat Pigu IX maatxegelen wilde

nemen totbevrjdingvan Italië.DeFebruarjcmwenteling maakte een einde aan deze zending,en k anierkeerdenaarFrankrjkterug,
waar hj voor 'shands Op hetland zjn verbljf hield. Toen echter Napoleon voorzitter
werd der Republiek,wjdde hj dezen zjne
diensten,belastte zich in 1850 metde redactie van rLe Pouvoir'', schreefin den C0nstitutionnel'' en zocht aan te toonen, dat
Frankrjk dooreenestaatsstreek moestgered

worden.Na den Qden Decembergafhj eene
brochure in het licht, waarin hj de over-

wonnenen hoonde en de Overwinnaar: ver-

von .fidpllrck en daarvoor de politiek van
dien staatstaan bevorderden.Toen echter een
onderzoek door het Avetgevend Ligchaama
ingesteld, t0t niets leidde, hield Granir de

Ot
zt
x,
vt
wwcc v01,dat hj in hetbezitwasvan

stukken,wellted
deze aanklagtreqtvaardi
gden.
De redacteuren er doorhem betlchte bladen,
zooals Havin van de nsiècle'' Gwerolt van
den rconstitutionnel'',Bertin van het plournaldes Débats' W rardin van de rLiberté'',
tartten hem uit,om die stukken openbaar te
maken, en nu bleek het,datdeze öfondergeschoven, öf van geenerlei gewigt waren.
Gedurende den laatsten Duitsch-Franschen
00rl0g bevond Granier de Ocddc-tplc zich in
het gevolg des Keizers,en vertoefde na de
gevangenneming van dezen tntaan hetsluiten

heerljkte;- zelfsten gevolgevanhetdecreet van den Vrede bj afwisseling op W ilhelmsvan 22 Januarj 1852 overde goederen van höhe en te Brussel,waarhj de Bonapartishet Huis Orllansmaaktehj scherpeaanmer- tische intrigues bevorderde en zjne gevoe-

kingen op de dynastie, die hem voorheen be- lens openbaar maakte in den DGaulois''!die
taald hadvoorzjne diensten.Toen Lodewj;k gedurende de belegering van Parjste Brt
lsA&pIe04 keizer geworden wasjbehoorde hj sel Nverd uitgegeven. Van zjne geschriften

t0tde jverigsteBonapartisten,- Ja,hj gaf
wel eens voor,byter onderrigt te wezen dan
de erkende oëcie
'le bladen,zoodathj meer
dan ééne waarschuwing ontving. D00r den
invloed derregéring werd hj gekozen in het
departement Gers t0t 1id va'n het W etgevend
Ligchaam,en de oppositiebetwisttehem dien
zetel te vergeefs t0t aan den val van het

Keizerrjk.O0k indievergaderingmaaktehj
roote beweging, terwjl hj Op het gebied
der Journalistiek eene zeerafwisselende loopbaan volgde.Tegen het einde van 1857stichtte
hj met eenige geestverwanten het dagblad
La Revue''ter verdediging,zooalshj verzekerde,van godsdiengt,zedeljkheid en gezonde letterkunde,- een blad,hetwelk een
Jaar bestond.Iets laterbelasttehj zich met
de redad ie van den rpays'' en daarna m et
die van de pNation'',w elke te voren rEcho

delaPresse''heette.Nadathjin1866wederom
hoofdredacteurvan rLePays''geworden was,
deed hj zich bjstaan door zjn zoon Panlt
en beiden bejverden zich,om hetKeizerrjk
te verdedigen,andersdenkenden te honen, of
hen door een tweegevecht Onschadeljk te
maken.In 1868 stemde hj met 6 andereconservatieven in de Vergadering van hetW et-

gevend Ligchaam tegen een doorderegéring

mgediend en naar zjne meening alte vrjzinnig wetsontwerp op de drukpers,weshalve
die kleine groep den n>m ontving van rde

Zeven wjzen''.In hetzelfdeJaarwas hj met

JcA e D> # een der hoofden van de Bonapartistische club in de Rue de l'
Arcade,en

hj zond gedurende de beraadslagingen over
bovengemeld w etsontw erp eene uitdaging aan

noemen wj: rllistoire desclasses ouvrières
et des classesbourgeoises(1837)'' - de1*
0man rDanaë (1840,en later herdruktl'',nVoyaqe aux Antilles françaises (1844),',rHistolre des causes de la révolution française (1850,4 d1n)'',- pllistoiredu Directoire (1851- 1863,3 dlnl'',- pHistoirede
lachûteduroiLouisPhilippe,delarépublique
de 1848 Jusqu'
au rétablissement de l'Emplre
(1857t 2 dlnl'', - pLa reine des prairies
(1859)'', - mAntiquité des patois,ante'riorité
dela langtze françaisesurlelatin (1859)'',en rllistoire des Girondins et des massacres
de Septembre (18602 2 dln)''. O0k gaf hj
eene verzameling ult van zjne rportraits
litteraires(1852)''en talrjke brochures.
Zjn zoon Paml maakte zich door zjne
heftigeen onbekookte opstellen en doorzjne
talrjk: tweegevechten nog meerberuchtdan
zjn vader.Vöördathj,onderdehoede zjns
vaders, het worstelperk der groote politieke
dagbladen betrad,schxeef hj voordekleine
pers en voor spotblaadjes,en had reeds in
dien tjd met een anderen dagbladschrjver,
Aveléen ScF
zo/l een duél, dat veel Opzien
baarde.Nadathj medewerkerwasgeworden
aan pLePays'',hetbladzjnsvaders,belastte
dezehem weldra metde reheeleredactie,en
nu maakte Pauleen begln metzjnesmadeljke en ongehoordeaanvallen tegen deschrjversderoypositie-bladen.H.
tjoverstelpteonder
anderen ln 1867 den rcourrier fèançais'',
waarin de Jeugdige Vermorel zjne grieven
tegen hetKeizerljk bewind uiteenzette,met
hoon en laster, die met dergeljke munt be-

taald werden.Een duélvolgde,en Vermord ,

zjne medeleden Picard en Ollirlert welke die niet gewoon was den degen te hantéren,
echter niet werd aangenomen.Vooralverloor ontving zulke zware wonden, dat hj ter
hj ieders achting door zjne bemoejingen naauYvernood aan den dood ontsnapte.In 1868

in de zM k van Kerveg-n.Laatstgenoemde, trof den overnloedigen de Cassagnae het lot,
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hetwelk hj reeds vaak aan anderen bezorgd
had. Hj ontving van den half-krankzinnigen
luitenant der Marine Lullier eene uitdaging,
welke hj niet aannam, zoodat de uitdager
hem op straat kastjdde,weswegehj dezen
voor de regtbank riep. O0k vocht Panlmet
Gmtave Flpf
xreAl,
xen bragt hem eenebjkans
doodeljke wonde toe. In weerwil van zjn
losbandig levensgedrag,in weerwilvan zjne
herhaalde,min-loFeljke aanrakingen metde
policie en de regtbank, was hj de eenige
onder de dagbladschrjvers, die den 15den

:26

overtuiging gekomen,dathet graniet in ver-

schillende geologische tjdperken alseen uitbarstingsgesteente uitdeingewandenderaarde
is opgerezen. - Reeds vroeg diende hetvooral het roode Egyptische graniet - t0t
grondstofvoorvelerleigebouwen,enhetwerd

dangewoonljk nietgepoljst.O0k debekende

runensteenen en de hunebedden der noorde-

ljkelandenzjnruwegranietgevaarten.Hoewel
het graniet sierljk geroljst kan worden,is
hetweqens(lemoejeljkebewerkingin onzen
tjd welnig in gebruik.Intusschenreedtmen
Augustus 1868 met het kruisvan hetLegioen wel eens granletplaten t0e om voor tafelblavan Eer vexsierd werd,en de Keizerin deed den te dienen,terwjlmen hetvoortsbezigt
hem zelfsbj di0 gelegenheiddoormiddelvan voorhuizen,bruggen,waterleidingen,strMteen kam erhee?haregelukw enschen aanbieden. plaveisel enz. Grof
lte granietblokken dienbn
Nietzelden eehterbragthj doorzjnehevige we1 eens tot voetstlzkken voor zuilen, en
en ondoorclachte artikelen de doorhem verdedigde regéring in ongelegenheid. Dit geschiedde onder anderen m et betrekking t0tde
redevoering, door prins N apoleon den lsten
September 1869 in den Senaatuitgesproken,

00k de zuilen zelven worden w el eens van
granietvervaardigd.D eoud-Egyptischeobelis-

ken zjn bjna allevan graniet;en men heeft
er ter hoogte van btjna 50 Ned.e1.Voorl
00k de standbeelden en sphinxen en vele ge-

welke hj in den rpays''op zulk eenebelee- bouw en in de Egyptisehe stad Thebe.Eene
digende wjze havende,dathetMinistérieer obèlisk,nietvervan dâârbj hetdorpLuxor
tegen opkwam in het plotlrnalofficiel''.In opgedolven en in 1836te Parjsop de Plae
,e
1870 behoordehj t0then,diehethardstom de la Concorde geplaatst,is ongeveer20 Ned.
wraak riepen over Sadowa.Om deeltehebben

aan de gedroomdo overwinningen,nam hj
dienst als gemeen zoeaaf, doc'
h moest voor
zjneheldhaftigheidmeteenelangdurigekrjgsgevangenschapboeten,enyedurendedezeveroorloofdehj zich hevigeultvallentegenzjnen
voormaligen Keizerljken beschermheer. Na
zjnegevangenschap kwam hj wederaan het
hoofd van rLe Pays'' om doorzjne verde-

el hoog. De koepel van de Kasan-kerk te
Petersburg rust op 56 zuilen en 40 pilasters

van gepoljstgraniet,endeIzaaks-kerk aldaar

is bekleed met 48 granietplaten, van welke
ieder Ongeveer 18 Ned.elhoog en 2 Ned.el
dik is.O0k (legedenkzuilvankeizerAleœander
te Petersbtlrg is van graniet en heeft eene
hoogte van 26 Ned.el.Het voetstuk van het
rlziterstandbeeld van P eter de Groote is een

diging der gevallen dynastie de Onbesnheiden- granietblok van 11/2 millioen Ned.pond.Te
heden, door hem in D uitschland begaan, Berljn vindt men vtltsr het Muséum eene
weêr goed te maken.
schaal ofkom van graniet,uit één stuk ver-

Granietiseelzkristalljn-korreligmi
mgsel vaardigd,meteenemiddelljn van 7 Ned.el

van veldspaat, kwarts en glimmer,hetwelk en een gewigt van 75000 Ned.pond.O0k de
alsgesteente veelvtlldig voorkomten een aan- 'W aterloo-brug te Londen is van granietgemerkeljk deelder vasteaardkorstuitmaakt. bguw d.
Men onderscl
heidt verschillende soorten va'
n
Granius isdenaam vaneenigeRomeinsche

graniet: behalve gr@korreli.
g.
t
/rt:z3id/,welks schrjvers,overwierleven en gesehriften men

bestanddeelen de grootte hebben eener erwt, eenigzins in het onzekere verkeert.D e m erkheeft men jjnkorreliy .
t
/z'
tKrlidf? alsmede zeer w aal*digste van deze is Grani'tts Gllccfz.s,een

profkt
vre/i
.
t
/en renzenyraniet, voortspor- beroemd regtsgeleerde, die in den tjd van
us -fpW JerccFz/ï.
gyranietmetgrooteveldspaatkristal- Caenar leefde.- Voortsis een Grani'
1en, - schri
ftqraniet, waarin veldspaat en nia,nlbs bekend, van wiens w erk over dege-

kwarts met elâander verbonden zjn,terwjl schiedenis van Rome in 1857 een fragm ent is
het glimm er nagenoeg geheel ontbreeltt,enz. uitgegeven dûor Pertz. Het scht
jnt, dat de
Sommige granietsoorten bevatten daarenboven sehrjver geleefd heeftin de eerste eeuw van
nog andere beslanddeelen, zooals granaat, het tjdperk de< Kdzers.M ommsen heeft van

toermaljn,andalusiet,magneet-i
.
jzersteenenz. datikagmentreedsgebruik gemaaktvoorzjne
Doorhetaannemén van een schilferigenbouw

XRömische Gesehichte''.
gaat het graniet over in gneis, -- en door
Granja (La)of8anTldt/bzld/,eenberoemd
het opnemen van hoornblende in syeniei.Men Koninkljl
tbuitenverbljf,bijhetevenzoo gevindt het graniet in de bergstrelten en het noemde dorp i
!lde SpaansYeprovincieSego-

vormterzeerdikwjlsdekerndergebergtent via,aan de noordeljke helling van hetGuaterwtjl van ztine groûte massa'szich takken daram a-gebergtc en aan don weg van Madrid

n=r verschillende kanten verspreiden.over naar Segovia hoogst bevallig gelegen, werd
hetalgemeen hebbenderranietgebergten door door Y lips F van 1724 t0t 1727in den trant
hunne steile wanden, dlepe kloven,scherpe van het kasteel te Versailles gebouwd. Het
naalden,merkwaardigegroepéringenenfraaje is echter op verre na niet z00 groot,maar
kamljneneenschilderachtigvoorkomen.Werner van binnen prachtig versierd.Hetverbazend
beschouwde het graniet als het oudste ge- groote park bevat er veelwild en isberoemd
steente, als de kern en den grontlslag van wegens zjne standbeelden,waterwerken en
alle latere vormingen. Later is men t0t de fonteinen.Eén van deze geefteen wa%rstrmql
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ter hxgte van 50 Ned.e1.- Te La Granja 4denJulj 1863 naeenebeleidvolleenroemrjkô
had den 12den Augustus 1836 de militaire belegering van ruim eenhalfjaar.Devalvan
npstand plaats, welke koningin Cltrist/a
noodzaakte de constitutie van 1812 aan te

Vicksburg bragteengeweldigenslagt0eaan de

Zuideljken.k a'
ntwerdvoortsbevorderd t0t
generaal-maloor bj het legerderVereenigde
Gran Sasso d'Italia,zie Apennnnen. Staten enkwam ,nadenederlaagvanRoseeran,
Grant(UlpsepSidney),eenAmerikaansch bjChicamauga(September1863)aanhethoofd
veldheer en voorzitter der Vereenigde Staten, der vereenigde legers van de Cumberland,
r boren den QCsteu April 1822 te Mount-plea- Ohioen Kentucky.Zjnekorps-kommandanten
sant (Clec ont-county) in Ohio,bezochtde waren M erman, Tâ- an, Hooker en lnrnmilitaire schpol te W estpointen verliet haar di#d. W egens den tegenspoed van Rosecang
als luitenantbj een regement,hetwelk zich bestond ergevaar,datde Bondstroepen,afgeM n de grenzen van Missouribevond en later sneden van Nashville,in Chattanooga tot de
naar Texas verlegd werd. Hj nam onder overgave gedwongen zouden w orden,zoodat
generaal Tg lor deelM n alde gevechten van men op eene verplaatsing van den vjand
nemon.

den Mexicu nschen oorlog en trok er met moest werken. Grant noodzaakte hem , den
generaal Rcottbinnen de hoofdstad.Inmiddels terugtogt aan te nemen naarDalton in Georwas hj t0t kapitein bevorderd en zag zich gia,waardoor Burnside gered en hetzuidoos-

metzjn regementnaarOregon verplaatst.In te1jk gebied der Zuideljken bedreigd werd.
Julj 1854 nam hj echterzjn ontslag enves- Het Congrès en de Voorzitterbewezen hunne
tigde zich teSt.Louisin Missouri,waarhj dankbaarheid aan den bekwamen veldheer

vng
i
ruecnl
hjeeqlo
omchdebetrekking vroeg vanstadsro
,sdo

vervolgens eenigen tjd als
hndmeter werkzu m was.Daar zulks weinig
voordeel opleverde,belasttehj zich met het
bestuur eener boerderj digt bj St. Louis,
dochlid 00k ditbedrjfweldravaren,waarna
hj in 1859 deelgenootwerd in de loojerj en
den lederhandelvan zjn vaderteSt.Helena
in Illinois.Bj
' hetuitbarsten van den 00rl0g
bood htlzjnediensten aan,doch werd eerst
den 15den Junj 1861 a1s kolonel geplaatst.
Eerst diende hj in Noord-carolina zonder
eenige ontmoeting tehebben metden vjand.
In Augustuswerdhjbrigade-generaalennaar

door hem t0t luitenant-generaal en Opperbevelhebber van alle legerknpsen te benoemen.
Rltrman trad dien ten gevolge in Georgia in
de plaats van Grant,en deze aanvaardde in
het voorjaar van 1864 het opperbevel over
de annpe van de Potomac,waarmedehj den
veldtogt tegen Richmond opende.Devjandeljke generaalLee betwistte hem elken duimbreed gronds,en deze veldtogt die 11 naaanden duurde,was een derbloedigste,die ooit
gevoerd werd. Na een paar onbesliste veld-

slagen viel echter Geant den vjand in de

Eank en rukte overde Pamunkey voorwaarts.
Den aosten M ei tasttehj Leewederom aan,
Caïro - het vereenigingspunt van de Ohio maar zonder gevolg,en hoewel Grant den
en de Mississippi - gezonden, om er de 3den Junj bj Cold-Harbor geslagen werd.
weifelachtige Staten Kentucky en Tennessee gelukte hd hem ,zjn legerden 14denJunj
in bedwang te houden en aan de vpanden te overdeSt.James-riviertebrengen,- depogin-

ontrukken.Aanstondsmnaktehj zich meester gen van Lee, die hem verdrjven wilde,te
van Paducah,waar de Tennessee in de Ohio verjdelen,en zjntogtmetdebelegering van
vloeit,doch leed bj Belmonteene nederlaag, Petersburg en Richmond te besluiten.Erging
zoodat hj teruqtrekken moest.Daarentegen nagenoeg geen dag voorbilzonder gevechten
werd de verovenng van Paducah achtervolgd en verliezen aan beide zjden.Eerst den 3den
door het innemen van het fort Henry aan de
Tennessee en van het fort Donelson aan de

April1865 gaven diebeideplaatsen zichover,
en den 9den April vielLee methet overschot

Cumberland (6en 16Februarj 1862),waarbj vanzjn legerbjAppomatox-courthouseinVir10000 gevangenen,40 kanonnen en veelm u- ginia in handen van den overwinnaar.Hiernitie in zjne handen vielen. Nu werd hj mede nam de oorlog een einde,en degeneraal
bevorderd t0t generaal-maloor bj hetleger en chefvan hetAmerikaansche leger vestigde

dervrjwilligersen poogde dieperin hetland
doortedringen,dochmoestbjPittsburg-luanding het onderspit delven (6 April 1862),
omdathj de komst van generaal.Buellniet
afgewachthad.Eerst toen hj zich den v01genden dag metdezen vereenigdhad,konhj
den vjand met verlies terugdringen.Halleek
aanvaardde toen hetopperbevel,maarlietden

zjn hoofdkwartierteW ashington.
In den strjd over de grondwet tusschen
den president usndrew JoAlzos en de volksvertegenwoordigers koos Grant de zjdevan
deze laatsten, en toen genoemde President
den algemeen beminden generaal Sl
terman

van zjne belangrjke betrekkinr beropfde,
betuigde Gramtydat in de Vereenlgde Staten

vjand bj Corinthe ontwjken,weshalve hj de volkswil beschouwd moet worden a1s de
van zjn kommandowerdontzet.X lzlfkwam hoogste wet, en dat ook de President zich
nu M n het hoofd van de W est-Tennessee- daaraan dient te onderwerpen. Met weerzin
armee en won in September en Octoberdaar- voegde hj zich naar de besluiten van het
M nvolgende develdslagen bj Yuka enCorin- hoogste gezag,Ja,belastte zieh zelfseenigen
the. Zjn departement omvatte het geheele tjd met-de portefbuille van Oorlog.Juist het
district tot aan Vicksburg,hetwelk de rivier fbit, dat alzjne daden den stempel droegen
bestreek en veroverd moestw orden,om het van vaderlandsliefde en gehoorzaamheid aan
vrje verkeer op den stroom te herstellen. de wet,wasoorzaak,datde Republikeinsche

Grantovèrmeesterdediebelangrtgkesterkte4en partj hem candidaatsteldevoorhetpresident-
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schap.Ilj Averd naeteenegrootesaeerderheid
dezebetrekking,waarinhj,nazjneherkiezing
in 1873.n0g altjd werkzaam is (zie verder
onder Vereenigdeé'fgfel vanNt)0r#-2-erQt
M.
gekozen en aanvaardde den 4den Maart 1869
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Men granuleert phosphorus door het in eene
half met water gevulde en daarna geslotene

ieseh zoolang om te schudden totdathj gestold is.

Granuliet, 0ok wltsteen of leptLnot geGranulatle noemen de geneesheeren alle naamd? behoûrt t0t de granietsoorten en be-

korrelige vormsels in het menscheljk lig- staatu1tijnkorreligorthoklasfeldsput,waarin
chaam,vooralbj zweren,bj een bepaalden kwarts in kûrrels ofblaadleszoodanig Ve>
vorm van oogontsteking, en bj ziekeljke deeld is, dathetgesteente hierdoor een schilaandoeningen van inwendige deelen. De ge- ferigen vorm verkrjgt.Voorts vindtmen in
keele oppervlakte van eene zweer bestaat het ranuliet dikwjlsrooden granaat,glimuit granulatie, en uit het voorkomen of de merblaadjes,blaauwen disthen,toermaljn en
gesteldheid van deze maakt men een besluit somtjds hoornblende.Hetislichtvan kleur,
op omtrent den aard vaneenezweer.Gezonde meestalwit,o0k weleensgrjs,zeldengeel,
granulatie is vleeschrood en bedektmeteene roû
Gd ofgroen,envaak verbonden metrneis.
ranvelle (Antoine Perrenot, cardlnul
dunnelaag gelen,op room qeljkenden etter;
zj voorziet door een spoedlgen groeiin het van), staatsm inister van K qrel V en I%1*
geleden verlies.Heeftdegranulatle de hoogte I1. een der sehranderste diplomaten van de
bereikt der omringende deelen, dan bedekt 16Jeeeuw , geborenden zost
en Augustus1517
zj zich gewoonljk methuid.Somtjdsechter te Ornans In Bourgondië,'Tas een zoon van
xsrellejrjkszegelbewaarder
groeitzjverder(wildvleesch)enmoetalsdan NoolasPerrenott/rt
door drukking of door bjtende zelfstan- van Karel V.Hj studeerde aanvankeljk te
diçheden beteugeld worden.W ordtdegranu- Padulen laterteLeuven in de regtsgeleerdlatlebelemmerd,zooalsbj hetingroei
jen der heid, en genoot vervolgens van zjn vader
nagels, dan moet men deze inkorten vöôr onderrigt ln de staatswetenschappen. Hj
dat men drukking M nwendt.- Eene zweer sprak zonder eenige moeite zeven talen en
bevindt zich in een ongunstigen toestand, bezat bj 00ne Ongem eene scherpzinnigheid
wanneer degranulatieeen bleek en slap voor- een taai geduld.Daar hj voorts zich onderkomen heeften meteen dunnen,grjzenetter Bcheidde door een aangenaam voorkomen en
bedektis.Ditheeftdikwjls plaats,wanneer hoofsche manieren, zag hj een ruim veld
i
hse,tdogcehhevel
egestelvan den ljderaangedaan voor zjne eerzucht geopend. Op z3-jarigen
indtook we1eenszjne oorzaak in leetljdwerdhjbissehopvanArras(Atrecht)en
plaatseljke omstandiyheden,en men kan er vergezeldezjnvaderOpdenRjksdagteW orms
door prikkelende mlddelen, vochtig-warm e en te Regensburg,waar zj vruchteloosden
omslagen enz. veel aan doen. W egens de reli
gietwist tot verzoeniny zochten te leiden.
onbeschermde ligginr derteederebloedvaten O0k bezochthj hetConcllieteTrente,waar
bloedt eene granulatle zeer ligt,zoodat men hj tot de voorstandersvan den oorlog tegen
ze tegen alle beleedigingen beveiligen m oet. Frankrjk behoorde.Na den slag bj MiihlBjeenegxanulatiebjooçontstekingtreden berg leidde hj de vredes-onderhandelingen,
de kleine klierblaasjes(folllculi))diezich in maar deed daarbj onregt aan den landgraaf
hetbindvlies van het oog bevinden,sterk te Pl
tilàsnan Hessen,aan wien devrjheid gevoorschjnengeven hieraan eenkorreligvoor- waarborgd was, maar niet toegekend werd.
komen (trachomateuse Oogontsteking).Waar Tevensdeed hj Constanzdooroverrompeling
deze ongesteldheid een boosaardig karakter aan de Protestantenontrukken,enwerdhierna
heeft,zooalsinhospitalen enlegerplaatsendik- in 1550 benoemd t0tstaatsraad en rjkszegelwjlshet gevalgeweestis,gaathetoog ligt bewaarder.'Toen de Keizer in 1552,in Tyrol
verloren. - 00k op het weeke hersenvlies door keurvorst M awrits rtx4 Saksen overvalontstaan w e1 eens wratachtige uitw assen,die 1en, des nachts in een draagbaar de wjk
het harde hersenvlies doorboren, en in den nam uit Innsbrick, werd hj door Granvelle
schedel holten m alten.M en geeftdaaraan den begeleid. Zjne bekwaamheid kwam wederom
naam van Granulatie thtzzl Pacchioni, doch aan den dag bj hetsluiten van hetverdrag

deze is betrekkeljk onschadeljk. Eindeljk van Passau,en op eene waardige wjzebeantverkrjgt bj drûnkaards ook de lever wel woordde htJ
'in 1555,op lastvan .
FiJ@,
:11!
eens een korrelig voorkomen;- zulk eene de redevoering,dool'Karel T'
r gehotlden bj
granulatie, die m en ook w el in de nieren

h
11
etnederleggenvandenschepter.ToenFilks

Granuléren , of een smetbaar metaalin

Mmrgat
retha '
pœz
l Parma benoemde t0t landvoogdes over do ontevret
lene Nederlanden,

na den Vrede van Château-cambresls
opmerkt, isongeneesljk en veroorzaakteindeljk den doot
l.
(1559), door Granvelle t0t stand gebragt,
een grofkorrelig poeder veranderen,kan geschieden,doox een dunneu straalvan gesmolten metaalin koud wator te laten stroomen,
dat aanhoudend wordtomgeroerd.Ligtsm eltbare metalen, zooals tin en zink, brengt
m en ook wel in gesmolten toestand in eene

stelde hj haar Granrelle als eersten minister ter zjde. In die betrekking was hj
het mikpunt van den volkshaat, daar alle
gestrenge m aatregelen aan hem werden toe-

geschreven, terwjl zjne vjanden hem bj
van binnen met krjtbestrekenebus,die ver- Fllips van overdrevene zachtmoedigheid bevolgens wordt omgeschud totdat het metaal sehuldigden,zoodathierdoordeuitbreiding der
is afgekoeld. O0k bezigt men weleene op- nieuw e leer bevorderd werd. M lips echtex
zetteljk daartoe ingerigte granuleer-machine. kende de uitstekende gaven van dien sfM ts-
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man en benoemde hem t0t Mrtsbisschop van Jaren zjnerkindsheid te Parjs,studeerdete

Mechelen,waarna hj weldraden cardinaalshoed verkreeg. Zjne vjanden bleven hem
echterhardnekkigvervolgen;zjwisten MarpcrefM tegen hem in tenemen,en hj ontving in 1564 het bevel, om naar FrancheComté terug te keeren.W eldra gevoelde ech-

Oxford, en werd als attaché aan zjn vader
toegevoegd. In 1837 werd hj lid van het
Parlementen in 1839onderstaatssecretarisbj
Buitenlandsche Zaken,welke betrekking hj
in 1841 door aftreding van ketW hig-kabinet
verloor.Toenditin Julj1846Mnhetbewind
kwam , zag Grannille, die kort te voren het
pairschapgeërfdhad,zichtotopperlagermeester
benoemd, - voorts in Mei 1848 t0t vicepresidentvan hetHandelsministérie (Boardof
tmde). Het voorzitterschap in de commissie

terdeLandvoogdes,datdeverwjdering van
zulk een getrouwen Btaatsdienaar eene fout
was,- doch te vergeefs zochtzj hem t0t
den terugkeer te bewegen. W anvelle bragt
eenige Jaren doormetwetenschappeljkestudiën, woonde vervolgens het conclave bj, voordeW ereldtentoonstelling van 1851maakte
waar Pi%.n V t0t pausgekozen werd,en sloot zjnnaam meeralgemeenbekend,zoodatzjne
in 1570 op last van Filips een verbond met aanstelling t0tplaatsvervanger vanPalmerston
den Paus en de Venetianen tegen de Turken. alsministervan BinnenlandscheZaken(1851)
Toen laatstgenûemden Napels bedreigden, geene afkeuring vond. Trouwens Granlûlle
werd hj alsvice-koning derwaartsgezonden. beantwoordde aan de goede verwachtingenj
Hj nam er uitstekendemaatregelen,zoowel die men van hem koesterde,doormetvasttegen den vjand alsterbevordering van de heid den staatkundigen weg van zjn voorbinnenlandsche welvaart,en ontving in 1575 gangerte volgen in het behandelen der uitleden titelvan voorzitter van den Hoogen Raad veringskwestie met de Groote Mogendheden
van Italië en Castilië.Vervolgens onderhan- van Europa,terwjl hj zich bejverde, de
delde hj Over de vereeniging van Portugal gerezene geschillen met de Vereenigde Staten

met Spanje en bragt hethuweljk t0tstand bj te leggen.Intusschen nam hj den 22sten
van de infante Cathaçina metden hertog van Februarj 1852 bj den va1van hetW higmi,9
lz
?
lpyd,waardoor de plannen van Frankrjk nistérie zjn ontslay. In het door Aberdeen
op Milaan vernietigd werden. In 1584 zag gevormdecoalitie-mlnistériewerd hj in Januhjzich benoemd totaartsbisschppvanBesan- axj 1853 voorzitter van den Geheimen Raad,
çon,waarnahj den zlstenSeptember1586te welk ambt hj 0ok onder Palmerston - tot
Madridoverleed.Eenebelangrjkeverzameling aan den dood van dezen in 1865 - bleef
zjner nagelaten papieren bevindtzich in de bekleeden.In Augustus 1856 begafhj zich
naar Rusland, om er alsEngelsch gezantde
boekerj tr Besançon.
Granvllle. Onder dezen naam vermel- krooningvan Aleœander11bj tewonen.Met
hetministériePaW erstontrad hj afinFebruden wj:
Granville Zeredpl-Gofzw , graaf Granrille arj 1858,dochkeerdein 1859 met dezen t0t
een Engelsch staatsman,geboren den 12del ztjn voormaligen post terug, waarna hj in
Odober 1773.Hj was de jongstezoon van 1862 weder het voorzitterschap bekleedde in
den markies ran &c#ltf,werd in 1793lid de eomm issie voor de Internationale Tentoonvan hetParlem enten zag zich door Pitt,die stelling. Voorts werd hj in het ministérie
ussell staatssecretarisvoor Koloniën, w elk
een hoog denkbeeld van zjne bekwaamheid R'
koesterde,in 1800t0tlordvandeSchatkistbe- ambthj echterwegen:den valvan datkabinoemd,welkebetrekkinghjt0taandeaftreding net sleehts t0tin 1866 bekleedde.In deJaren
van zjn beschermer waarnam. Toen Pitt de 1867 en 1868 nam hj als een van de leden

teugelsvan hetbestuur weder in handennam , der Oppositie deel aan de beraadslagingen in
zond hj Granrllle a1s buitengewoon gezant het H oogerhuis.Alsvoorzitter van de Engelnaar Rusland, om er het verdrag te sluiten, sche commissie voor de Tentoonstelling te
hetwelk den slag van Austerlitz ten gevolge Parjs wekte hj op het Hôtel de Ville de
had.In November 1813 werd Granrille afge- algem eene bew ondering door het uitspreken
vaardigd naar 'sGravenhage, voorts totvis- van eenesierljkeFranscherede.Dezegeyraal
counten pairverheven en metdebelangrjke van de W higs en de vorming van hetmlnis-

betrekking van ambassadeur te Partls begif- têrieGladstonebmgthem wederOpzjnpostals
ecretaris voorKoloniën (1868).Daarenboven
tigd.Hier verwierfhj qedurende eene reeks s
assell de leiding
van jaren de tevredenheldvanzjneregéring, werd hem in plaats van R'

zoodat GeorgeIV hem in 1825 hetgrootkruis der beraadslagingen in het Hoogerhuis opgeder Bath-orde schonk.In 1828 riep Welling- dragen,waaxbj zjnegemakkeljke en hole-

f> hem terug, doch Q Jaar later zond het ljke wjze van spreken hem zeer te stade
ministérie Grey hem weder derwaarts,waar kwam. Hj bewees aan zjne partj bj de
hj de goedeverstandhoudingmett1enieuwe debatten over de Kerk-billin Ierland (1869)
Fransche regéring onderhield,totdathj ein- en overdeLandbill(1870)belangrjkediensten,
deltjk in 1841na hetoptreden van Peeldoor daar het aantalliberalen,op welkehj rekelord Cowley vervangen werd.Hj wasinmid- nen kon,nietgroot en de oppositie der Condels tot baron .refledol en graa.f GrtZZ-CJJ,ver- servatieven zeer heftig was.Zjn bestuur van
heven. Htj overleed te Londen den 7den Ja- de Koloniale Zaken werd bj zekere gelegenheid zeer gegispt,toen hetuit eene depeche
nuarj 1846.
Granville Ge* #:Leveson-Gower,graafGran- bleek, dat hj de regten van hetmoederland
dlle, oudsten zoon van den voorgaande.Hj niet met voldoenden jver handhaafde, doch
werd geboren den llden Mei 1815,sleet de hj wist zieh metzjnegewonebehendigheid
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te verdedigen.Toen in Junj 1870 lord X - als t0t artsenj.In W est-lndië wordthj a1s
rendon, minister van Buitenlandsche Zaken, sierplantlangekweekt.
overleed,werd Gran6llezjn opvolger.Aan- Grasbles (Rhynchospora)isdenaam van
vankeltjk heerschte ervrede en ervertoonde een ylantengeslachtuit de familie derCypezich geene enkele buitenlandsche moejeljk- raceèn. Hetonderseheidt zich door kafblaadheid dan het vermoorden van Engelsche rei- jes,die,t0t bosjesvereenigd,eene aarvorzigers in Griekenland. Kort daarna echter
barstte de Duitsch-Fransche oorlog uit, die
de gezindheden van den ministervanBuitenlaldsche Zaken op eene zware proefstelde.

Bj hetverschilvangevoelensoverdehouding
van Engeland k0n hj geenealgemeene goedkeuring verwachten,maar men erkentalqemeen,dat hj zich uitde bestaandeverwlkkeling met schranderheid gered en t0t het
voorkomen van een algemeenen 0orlog niet
weinig medegewerkt heeft. Met betrekking
t0t gem elde oorlogvoerende M ogendheden,t0t

deZwarte Zee en t0tAmerikak0n hj eene
krjgslustige en eene vredelievende politiek
volgen.Hj koosdezen laatsten wegdooreene
strikte onzjdigheid te handhaven,dooromtrent de Zwarte Zee in eene conferentie,in
Januarj 1871teLonden gehouden,eeneovereenkomst tOt Btand te brengen,en door eene
commissie tebenoemen,diezichnaarAmerika
begaf, Om de Alabam a-kwestie uit den weg

te ruimen.Bj den va1 van het ministérie
Gladstone in den aanvang dezesjaars heeft
00k Grannille zjne portefeuille nedergelegd.
Graphikt,zie Potlood.
Graptolleten is de naam eener familie

van uitgestorxenedieren uitdentjd derovergangsvormingen.Zj bevatlangwerpige,minof
meerzaâmgedrukte,Op een lineaalgeljkende
voorwerpen,die aan de eene zjde ot'ook aan
beide zjden uitspringende cellen bezitten,
welke dooreengemeenschappeljk kanaalverbondenzjnMenheef'
ter,dieljnregt,enook

men,door de afwezigheid der bloemkroon en
door borstels aan den voet van de vnlcht,

terwjléênevruchtgekroondbljftmethetverhard stjltje.W j hebben in onsVaderland 2
soorten van grasbies, nameljk de '
t
vitte
(R.alba V@hl) met een bladrjken,3.kantigen halm , ljnvormige, gekielde bladeren,
eindelingsche,bjnatuilvormendebloembundels,
die evenlang zjn alshetOmwindsel,enmeestal
witte bloemen, - en de brIine (R.fusca B.
et &) met een 3-kantigen halm,borstelvormige, gegroefd-gekielde bladeren, eindelingsehe, bjna gepaarde bloembosz
jes, die veel
korter ztln dan het omwindsel, 3-hloemige
aartjesen roestkleurige ofbruinachtige bloemen.Beide soorten zjn voor de veenvorming
van veel belang.
Graser (Johann Baptist),een verdiensteljk Duitschopvoedkundige,geborendenllden
Julj 1766 te Eltmann in Beneden-Franken,
bezoe,ht het gymnasium te Bamberg en vervolgenshetclericale seminarium teW iirzburg

Hier wjdde hj zich aan de studie derO0s-

tcrsche talen en der godgeleerdheid, werd
ill 1790 licenciaat ill de theologie voorts
Prefect van het adelljk seminarium aldaar?

vervolgens eerste leeraaren eindeljk tweede
diredeuraan de aartsbisschoppeljkeinrigting

van onderwjste Salzburr,welke betrekking
hj echter doordesecularlsatievan hetaartsbisdom verloor.Hj besteeddeden vrjen tjd
zjnerambteloosheid&aneenereisnaarItalië,
en zag zich in 1804 benoemd t0thoogleeraar

die cirkel- Of sgiraalvormig gebogen zjn. in de theologie aan de universiteit te LandsSomtjds is de splraalbuiten hetplattevlak htlt en kortdaarnat0t roberschulkommissar''
gewonden,en somtjdsook heefthetdiereene der vorstendomm en Bam berg en W iirzburg.
gaflblvormige gedaante.Men voegde ze eerst ln 1810werd hj regérings-enopperschoolraad
bj de Orthoceratieten, en later bj de Poly- vau het Opper-M aindistrict, ontving in 1825
pent en men vindt ze in de Silurische over- pensioen, en overleed te Baireuth den 28sten

gangsgebergten, waarin zj wel eens geheele Februarj 1841.Hj heeft veelvoor het onderlagen vormen.M en heeft deze tàmilie in ver- wjs gedaan en deswege veelte ljden gehad
schillende geslachten verdeeld.
van dezjde derR.Katholiekegeesteljkheid,
Graptophyllum Neesisde naam vaneen die hj ook wegens zjn huweljk in het harplantengeslachtuitde familiederAcanthaceën. nas had gelaagd.Van zjne geschriften noemen
H etonderscheidtzich door een s-deeligenkelk wj:rArchiv flir Volkserziehung (1803- 1805,
met geljke slippen, eene grjnzende bloem- 2 dlnl'' - rBeobachtungen und Vorschlëge
kroon m et gewelfde bovenlip, waarvan de iiber Erziehung und Schuler (1804,2dlnl'',tanden teruggebogen zjn en eene 3-deelige rDivinitët oder Princip der einzig wahren
onderlip, en voorts door 2 helmdraden met Menschenerziehung (1820,3de uitgave 1830)'',
z-hokkige,pjlvormige helmknoppen en eene - rElementarschulefiirs Leben in derGrundpuntige, aan den voet 4-zadige zaaddoos.D e lage (1821,4dedruk 1839)'', rElementareenige soort is G. hortense Xdd: (Justicia schule firs Leben in der Steigerung (1828,
picta L.
4,een door geheel Indië verspreide 2de druk 1813)'', rElementarschule ftirs
heestermetgladde,langwerpigrondeenovale, Leben in der Vollendung (uitgegeven doûr
lkaai door witte strepen geteekende bladeren, Bindlaeh in 1841)'', - pDas Judenthum
meteindelinqschebloemtrossenvandonkerroode und seine Refbrm (1828)'' - rDer durch
bloemen, wler buis naar boven verwjd en GesichtundTonsprachederMenschheitwiederzam engedrukt is, en metklieren in de keel. gegebeneTaubstumme(1829,2dedrt
lk1834)''
en nDie Erhebtlng des geistlichen Standes
De schutbladen der trossen en bloemen zjn
klein.M en vindtdezen heester op Java op de zur W urde und W irkzamkeit (1831)''.
Graslinnen.Heteigenljke graslinnen
yrafstedenenbjdewoninyen,en debladeren
dlenen zoowel tot versierlng bj tbestmalen w ant onder dien naam wordt ook andere stof
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verkocht - vervu rdigtmen van de ghnzige gen, met geen gelukkig gevolg bekroond
bastvezels der in Oost-lndië en China groei- werden,begafhj zich naar Dresden,waar
Jende Urtoa of Boekmeria i'
p:t
z en ltetero- hj leeraar werd aan.eene school,- voorts
'AC
yJIt
X. Die vezelstof zelve drlagtden naam in 1843 bibliothecaris van koning I'rledroh
:f11,in 1848 inspedeur van het muntvan China-gras,clotk-grasn,ma'entsjoewa en zfx-tp.
moet niet verward worden met de vezelstof kabinet, in 1852 diredeur der verzameling
van Urtlca of Boehmeria lfilï.
:jdie,bekend van porseleinen vasen enz.,en in 1864tweede
onder den naam van ramek,veelovereenkomst directeur van het Grune Gewölbe.Inmiddels
heeftmetde rhea-hennep (Rhea tenacissima). had hj in 1853 den titel van hofraad ontD e draden van eerstvermelde vezelstofworden
in China niet gesponnen,maar met de uiteinden aaneengevoegd,zoodat zj ni
etgedraaid
@@
Zlln. Iletu1t deze platte draden vervaardigde
linnen heeft een ongemeenen glans en eene
groote matevan doorschjnendheid.O0k worden die draden we1eenszöö bereid,datzj

vangen.Grooten bjvalvond zjn rluehrbuch
der allgemeinen Literaturgeschichte (18371859,4 d1n)'',hetwelk hj verkortheeftin
zjn rHandbuch der algemeinen Literaturgeschichte(1844- 1850,4dln)'',- gevolgddoor
een pLeitfaden der allgemeinen Literaturge-

schichte(3dedruk 1860)''.Zjn tweedehoofdop de ilnste w0lgeljken,waarna men erde Nierk is p'rrésor de livres rares et prôcieux
keurigste qiqalsvan w even kan.
(1858-1866, 6 dln)''. Voorts gaf hj uit:
Gras-ohe is eene welriekende vlugtige DBibliotheca magica (1843)'' - en rBiblioolie, die men op Sumatra, Ceylon en de thecapsychol
orica(1845)''.00k 0q hetgebied

Molukken verkrjgtuithetnardusgras(Andr0- der sage verwlerfhj grooteverdlensten:hj
pogon Nardus), hetwelk aldaar in grooten vertaalde de rGesta Romanorum (1842, 2
overvloed groeit. Men vervoert haar in fes- d1n)''enleverdeeeneuitgavevandepLegenda
e (1846), alsschen naar Engeland, w= r zj t0thetwel- aurea''van Ja<obws . Vorayin.
riekend raaken van zeepen en pomm ades gebruikt Tvordt. Alen verwisselt haar 00k wel
saetgeraniuna-oliejofmen brengtze alsTurksche geranium-essence Over Constantinopelin
den handel.

mede beschouwingen over de sage van den
W andelenden Jood en van den ridder Tan-

##l,
:er.Voorts vermelden wtj:rBeitrâgezur
Literatur tlnd Sage des Mittelalters(1i50)'',
-

rsagenschatz

des Konigreichs Sachsen

Grasse,in hetLatjn Grassa,isdehoofd- (1854- 1855)'' - rNord un; Sud (1858)''
stad van een evenzoogenoemdarrondissement, - en eindeljk rlëgerbrevier(1857'',- Jâgerhetwelk te voren tot het Fransche departe- hörnlein (1861)''
,- en nDesdeutschen LandmentVarbehoordetmaarthansbjhetdepar- manns Practica (1858).''Zjnebetrekking gaf
tement Alpes Maritimes is inqeljfd.Destad hem o()k n0g aanleiding t0t het schrjven
ligt bjna 5 geogr.mjlvan Nlzza en bjna2 van een rHandbuch der alten Numismatik
geogr. mjlvan de Middellandsche Zee,300 (1852- 1855)'', - pBeitrëge zur Geschichte
Ned.el hooger dan deze,aan dezuideljke der Gefâszbildnereiu.s.w.(1853)'',- en
helling van een berg,welke uit eene rjke Guide de l'amnteur de porcelaines et de p0bron de stad met hare fonteinen, voorts de teries (1864)''
nabjrelegene tuinen en weiden van water Grassen (Gramineae)isde naam vaneene
voorzlet.Zj teltongeveer13000inwonersen hoogstbelangrjkeplantenfamilie,welkehonheeft goede huizen,maar enge,krommestra- derde geslachten en duizende soorten telt.Zj
ten,- voorts een fraaiwandelpark m eteene behooren gedeelteljk tot de eenlarige,doch
m armeren obelisk. Het stadhuis is het voor- meerendeels t0t de overbljvende kruiden,
malig bisschoppeljk paleis, en de oude kapèl terwjl men daaronder ook eenige houtige
van St.Sauveur,gertlimen tjd voor een tem- geY7assen aantreft, zooals de bamboessoorten
pe1 van J'apiter gehouden, maar uitde llde 0nZ. derkeerkringslanden.D e w ortelstok dier
eeuw afkomstig,dienttotkruidmagazjn.- geWaSS0n is somtjds kort en dadeljk in
De kapèl van één der 3 liefdadige gestichten e0n aantal w ortelvezels overgaande1of w e1
bevat3 schilderjen van Rnbens.Men heefter kruipend en in wortelspruiten uitsohietend.
eene beurs,een schouwburg,een seminarium De veelalonverdeeldestengel,halm genaamd,
en eeneopenbare boekerj met10000 deelen, is doorgaans rolrond, zelden zamengedrultt,
waaronder zich belangrjkehandschriften be- bj degeledingen enknoopen verdikt,en van
vinden.De bevolking houdt zich vooralbezig binnen h0l ofsoms,geljk bj hetsuikerriet
met hetaankweeken van welriekende gewas- en de maïs, met eene mergachtige zelfstansen,zooals oranleboomen,Jasmjnen,rozen, digheid gevuld.De bladeren zjn afwisselend
heliotropen enz.en vervaardigtdaarvanallerlei en in één vlak geplaatst. De bladscheede,
welriekende essences. Voorts heeft men er ontstaan uit de vergroejing van het okseleen belangrjken uitvoervan oljvenolie,zee- standig steunblad en den verbreedenbladsteel,
pen,likeuren,gedroogde vruchten enz.
Omgeeft den stengel.De bladschjfismeestal
G risse (Johann Georg Theodor),een uit- ljnvormig,somtjdslangwerpig-eirond oflanstekend Duitsch letterkundige, geboren te cetvormig,nooitingesneden,maardikwjlsruw
Grimma den 13den Januarj 1814, ontving en hard aan den rand.Aandenbinnenkantder
zpne opleiding aan eene inrigting van onder- bladschjf,tusschen deze en de bladscheede,
wjsaldaar,waaraan zjnvaderalshoogleeraar vindt men het bladhnidje ftlp.
gdf
y'dofbindseï
was peplaatst, en studeerde vervolgens te (ligula),den t0p vanhetvergroeiée,okselstanLeipzlg in de letteren.Daarzjnepogingen, dige steunblad,soms o0k vervangen dooreen

om zich te Halle als privaat-docentte vesti- krans van haren. De bloemen, in de kaf-
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blMdles besloten,vomnen metdezedeeigen- voedzamebestanddeelenvanhetpas- verminaardige bloeiwjze der grassen,welke men deren,terFjlhetkiezelgehalte vermeerdert.
bloempakjesnoemt.DeQ-rjïge,vaak zaâmge- Grasw lnckel.onder dezennaam vermeldrukte bloempakles zjn tot aren,trossen, den 4;j:

!luimen enz.vereenigd.Sommigegrassenzjn

eôn- en tweehuizig,maar de meeste grassen
hebben z-slachtige bloemen en behooren t0t
de 2de orde der 3de klasse van het stelsel
van Llnnaeus. De ka-fblaad
jes (glumae),doorgaans ten getale van 2,vorm en het onderste
gedeelte van het bloempakle. De buitenste
deelen van heteigenljkegrasbloempjenoemt

men klqies (paleae); deze zjn vaak van
nM lden voorzien en kunnen gevoegeljk met

Jaeob Jlvdzppl Graswinokel,een burgervan
Delft, aldaar geboren den 25sten Julp 1536.

Hj onderscheidde zich nietalleen doorzjne
geleerdheid,maar maakte zich vermaard door
zjne soberheid voor zich zelven,zoodathj
met 30 gulden in hetjaarin zjnebehoeften
kon voorzien, en door zi
jne onbekrompene
weldadigheid jegensanderen.Hj overleed op
den loden Maart 1624.De herinneriny aan
dien geneesheeris voor korten tjd vernleuwd

een bloemdek vergeleken worden.VoortsOnt- in den uitstekenden roman vanmevrouw Boswaart men er k
nehwb-ies (lodiculae), die ten boom-TtI
'
?
I.
S.
:JIJ rDe wonderdodor van Delft.''
D>k G-t
vfzllcbl,heer ran Xpl.?/,een zoon
getale van 2 of 3 aan den voet van het

vruchtbeginselgeplaatstzjn.Demeeldraden, van J@n Grasynekel.Hj werd geboren te
doorgaans 3 in getal, staan kransvormig Delftin 1600,behaaldewaarschjnljk teLeirondom hetstampertje. Bj sommige grassen den dendodoralengraad,enwerdopB8-larigen
vindtmen 6 meeldraden,

endatgetalisook

leeftjd advocaat-fscaalvan Holland.éj was

weleens1,2of4.Dehelmdraden zjndraadvormig en vrj,schoon 0ok we1eensaan den
voet zamengegroeid, - de z-hokkige helmknopjesljnvormig,opdenhelmdraadbeweeg.

tevens griëer derStaten-Generaalen zag zich
benoemd t0tsecretarisderafgevaardigdennaar

FxtslïcFzdr verdeelde de Grassen indevolgende

Graswinckelwerd in 1653 griëerderChambre
Mipartie te Mechelen,en overleed aldaar den

den Munsterschen vredehandel,waarvoorhj
echter bedankte. Hj beweesaan hetVaderbaar en in de lengte openspringend. Het land en 00k aan Venetiëbelangrjkediensten,
vruchtbeginsel is eenhokkig en draagt2,zel- zoodat hj t0triddervan St.Marco verheven
den 3 stjltjes.Devruchtiseenegraanrrneht. w erd. Jan de Fsff schatte hem zeer hoog.

tribus:1.Oryzeae (Rjstgrassen),- 2.Phalarideae (Kanariegrassen), 3. Paniceae
(Gierstgrassen),- 4.Stipaceae(Zjdegrassen),
5.Agrostideae (Struisgrassen),- 6. Arundiraceae (Rietgrassen),- 7.Pappophoreae,8.Chlorideae,- 9.Avenaceae(Havergrassen),
10.Festucaceae (Zwenkgrassen),, 11.
Hordeaceae (Gerstgrassen),- 12.Rottboel-

12den October 1666.Hj schreef: rluibertas

Veneta sive Venetorum in se acsuosimperandi

Jus,etc.(1634)'',- rDissertatiodelurepreeedentiae inter serenissimum Venetam Rempublicam et serenissimum Sabaudiae Ducem

evulgata (1644)'',- pDejure Majestatisdissertatio (1642)'',- pW el-levenswetenschap
liaceae,- en 13.Andropogoneae.
ende wysheyt (1643)'',- rPlac,
aten,ordontstuck van ljfW j hebben deze plantenfamiliebelangrjk nantiën endereglementen op '
genoemd,hetwelk vooral daaruitbljkt,dat togt enz.(1651)''
, rMarisliberivindiciae
er de granen toe behooren,Yvelke voor den etc.(1652)'' - rNasporingen van hetrecht
mensch een onschatbaar voedsel opleveren, van de opperste macht, toekomende aan de
terwjl de gewonegrassen,diehetfraaie en edele grootsaogende Heeren Staten van Ho1frissche gewaad onzer weiden vorm en, in het land en W estvriesland (1667)1', pcommenonderhoud van het vee voorzien.Onderschei- tarius in Catilinam Sallustii'
',enz.
dene grassen der warmere gewesten leveren
Gratam a. Onder dezen naam vermelden
suiker, - andere bevatten geneeskrachtige wj:
ofwelriekendezelfstandigheden,- hetgewone
Seerp Gratamta, een verdiensteljk Nederrietonzerslooten en m oerassen dienttotdak- landsch regtsgeleerde. Hj werd geboren te
bedekking of tot het maken van geplafon- Harlingen den 27sten October 1757,studeerde
neerde zoldersen mtlren,- terwjlhetbam- te Deventeren teFranekerindeletteren en in
Ioe,
x gebruikt wordt t0t het bouwen van de regten,prom oveerde inlaatstgenoemdestad
huizen,bruggen enz.,en tot.hetvervaardigen in 1783en vestigde zieh alsadvocaatinzjne

van allerleivoorwerpen.Eeniqe grassoorten
zjn voorts zeer nuttig doordlen zj in het
losse zand groejen en ditmethare wortelstokken bjeen houden, zooals het ltelmriet
(Psamma arenaria) en dezandhaver(Elymus
arenarius),die men f
)p deduinen aantreft.

geboorteplaats.W eldra echter wgdde h$jzieh

tevens aan den handel, zag zich belast met
het kommando over de gewayende burgerNvacht en gafin de omwentellngsjaren 1787

en 1795 doorslaande bljken van moed en
standvastigheid. omstreeks dien ttjd wjdde
De grassoorten, die door hetvee gebruikt hj zich wedergeheelaan de studie en werd
w orden, dragen meer bepaald den naam van te Harderwjk beroepen t0thoogleeraar in het
voederyrassen. Deze w orden in verschen toe- Romeinsche regt,welke betrekking hj den
stand door runderen, schapen, paarden enz. 27sten september 1798 aanvaardde met eene
afkeweid, of vöör den bloeitjd afgemaaid rede rDe sera nec multum provecta quiritum
en in gedroogden toestand, als lzooi, t0t humanitate.'' Eene benoeming te Utrecht in

wintervoorraad verzameld. Het maajen ge- 1800 wees hj van dehand,maarhj volgde
sehiedtvöôrden bloeitjd,omdatnadientjd eenJaarllaterdienaarGroningen.Hjbedankte
het bedrag M n suikeren plantensljm - de voorts in 1805 vlll)x eene verplaatsing n= r
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Leiden en bleef zjn onderwjs voodzeden, In 1840 werd hj ridder der orde van den
nietalleen t0taan het ezaeritaat,dathesa in Nederlandschen Leeuw ,in 1854 kommandeur

1827 wegens To-jarigen Ouderdom eervolver- der orde van de Eikenkroon.O0k was hj

leend w erd, m aar t0t aan den lsten M aart buitengewoon lid van het Friesch Genoot1836, toen eene beroerte hem op den leer- stthap voor taal-,geschied-en oudheidkunde,
stoeltrof,waarna de dood hem w egrukte op lid van de Maatschappj van Nederlandsche
den 19den September 1837. Zjne geestdrift letterkunde te Leiden, in 1819 stichter van
voorhetacademisch onderwjs- vooralvan een Drentsch oudheidkundig genootschap,hete0n dodrinair natuurregt en Van aanver- welk echter door gemis van medewerking
wante wetenschappen op het voetspoor van verviel, en in 1823 oprigter der Drentsche
& Groot- verwierfhem naam buiten 'slands courant.Temi
dden zjnerveelvuldiyebeslom-

(vergeljk mGalériedesContemporains:''Brussel meringen verwaarloosde hj geenszlnsdebe1819,op zjn naam) en de vereering zjner oefening der letteren.Behalve eenige vertatalrjke leerlingen en vrienden.Hj was als lingen, leverde hj: pW aarschuwlngen en
geleerde en als mensch algemeen geacht en
schreef:rBetoog van den gelukkigen toestand
van Vriesland, afgescheiden sran de tegenwoordige verdeeldheden, met bedenkingen
over de vaderlandsliefde, overhet geluk en

het volksjeluk (1795)''
?- ponderzoek naar
degeestelpkegoederenlnVriesland(1796),,,-

rDe indole,fontibusetremediis superstitionis

wenken ten aanzien derinrigting van wedu-

wen-enweezenfondsen (1819)''- rletsover
denadeelen van den tegenw oordigen staatvan

het reytswezon in de Nederlanden en van/de
bezoldlgingderregterljkeambtenaren(1823)'',
W at zal het regtswezen in ons Vader-

land worden (1831)'',- rletsoverbezuiniging in het regtswezen van het Vaderland

(1796)'', met goud bekroond door hetSt01- (1843)'',- oRedevoering over den vooruitpiaansch Legaat,en 00k in hetNederlandsch gang in de regtspleging,bjzonder met beuitgegeven,- !Beschouwiny van dehuisse- trekking t0tDrenthe(1845)'',- pverhandelt
jke slavernj bj de Romelnen (1796),, - ling over den naamsoorsprong van Drenthe
?Oratio cum homines tum etiam populosad (1828)'', - rvlugtige beschouwing van het
Justitiam esse natos (1801),,,- romtio de aan Nederland toegedachte stelselvan regtscausismalorum ,quaeJurisprudentia naturalis pleging (1848), voorts talrjke opstellen
elusque dodoresft
leruntperpessi(1806)5' - van geringeren omvang in tjdschriften enz.,
Xoratio de honesta aemulatione interhomines vooralook in hetpAardrjkskundigwoordendoctosimprimigetc.(1807)'',- pRegtsgeleerd boek der Nederlanden'' en in het mBiograMagazjn (1809, 3 stukkenl'',.
- poratio de phisch woordenboek'' Van ran der A a,
Hermodoro Ephesio vero XII tabb. auctore terwjl vele bjdragen ixl den D rentschen
(1817)''- mpraelediones ad proleqomena et Volksalm analt (1837-1851) van zjne Oudprimam partem Institutionum Justlnianarum heidkundige studiën getuigen.Deze jverige
(1819)''C- QOpusctllaacademica (1821)'')- staatsburger en geachte geleerde ontsliep op
en pRedevoerlngoverhetstaatswezen,denaca- den 9denJanuarj 1858.
démisehen regtsleeraar endel'egtsgeleerdeveru cas OJASAZ .S Gratamat een zoon van
diensten van A.J.DuymaervanTwist(1821)''. den voorgaande. Hj werd geboren te Assen
Sibrand VCJJJYJ, e0n Z0On Van d0n VOOr- den 7den Junj 1815,studeerde te Groningen
gaande. Hj werd geboren te Harlingen d0n en promoveerde aldaar in de regten op eene
zosten Mei1784,studeel'de te Groningen!V0r- dissertatie rDe universali bonorum commuw ierf er in 1808 den graad van doctorln de nione inter conluges nunc restituta (1835)''.
beide regten na hetverdedigen eener disser- Nadathj zich te Assen alsadvocaatgevestigd
tatie rDeJure acinluria''en vestigde zicha1s had,werdhj erproctlreurbjhetProvinciaal
advocaatteAssen,waarhjzichineenedrukke geregtshofen bj dearrondissementsregtbank,
pradjk mogtverheugen.Nadathjhetexamen - voorts in 1854 lid van laatstgenoemde en
als notaris had afgelegd, werd hj er voorts in 1865 van het Provinciaal geregtshof, benoemd t0t Keizerljk notaris en bekleedde in 1864 lid der Provinciale StatenvanDrenthe
erkortentjd debetrekkingvan maire.Nade en in 1867 lid van de Tw eede Kamer der
herstelling van 0nsvolksbestaan zaghj zich Staten-oeneraal, in welke laatste betrekking
in Drenthe's hoofdstad benoemd t0t 1id van hj t0tnt
lt0emetjverwerkzaam is.W jders
de regtbank van eersten aanleg,in 1824 t0t bleek het, dat zjne belangstelling in het
regter van instructie, in 1832 tot president maatschappeljk welzjn erkend werd,doorder regtbank van eersten aanleg en vervol- dien hj erzichtevensbenoemdz9g t0tsecregens tot voorzitter van het Provinciaal ge- taris (1854)en latertotbestuurslid (1865)van
regtshof.Voortswashj in 1815luitenantder het Landbouwltundig Congrès, tot 1id van
schutterj en later tot in 1826auditeur-mili- den Gemeenteraad (1856- 1859):en totregtstair, van 1816 t0t1854 lidvan den stedelj- geleerd 1id van den Geneeskundlgen Raad van
ken raad, van 1816 t0t 1821 een der 3 bur- Overjssel en Drellthe,terwjl hj voortst0t
gemeesters,in 1818 en later lid van de Pro- de oprigters behoort van hetProvindaal Muvinciale Staten, alsmede 1id van het collegie séum van Oudheden in Drenthe en bj het
van curatoren van het gymnasium ,van de bestuur daarvan de betrekking van vice-presiplaatseljke schoolcommissle,van hetbestt
lur dentbekleedt.ZoowelhetProvinciaalFriesch
der teeken-en herhalingscholen,van den m i- Genootschap a1s de Maatschappj van Nederlitieraad en van het collegie van toezigtop

landsche Letterkunde te Leiden kende hem

de kerkeljke administratie derHervormden. het lidmaatschap toe.
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Talrjkeopstellen van zjnehandvindtnlen
in tjdschriften,welke thansreedsbezweken
zjn, terwjl hj sedert de oprigting (1838)
van het rW eekblad van 'tRegt enz.''t0tde
correspondenten van dattjdschriftbehoorten
tevens zjne medewerking verleent aan de
rNederlandsche Jaarboeken voorregtsgeleerdheid en w etgeving'') rThemis'') rDe Economist''1 KOpmerkingen cn mededeelingen,van

t33

t0r te Ulm , en later tevens paedaçogarch
derqeleerde scholen in hetDonaudistrlct.Hj

Ontvlng pensioen ill 1827, en Overleed te
Schorndorf in W iirtemberg den zden Augus-

tus 1830. Hj schreef, daartoe aangespoord
door k
%chlözer: mNordische Blumen (1789)'',
waarna hj metBöckkhettjdschriftrBragur
(1791- 1796, 3 dlnl''stichtte, hetwelk hj
later onder den titel: rBraga und Hermode
(1796- 1802,4 dlnl'metHöszleinvoortzette.
In 1812 4af hj het tjdschrift nodina und

Otldeman en Diephuis''!enz.In 1855qafhj
eene brochure in het llcht pover de rlgting
van den spoorwey in Groningen,Friesland Teutona'' ln het licht,gevolgd doqr plduna

en Drenthe'', - ln 1848 ééne,waarih nDe und l
(1
-1
4Dëdne
lnlnt
'7
tolkwestie van hetZwolscheDiep''behandeld in 182l
2ermo
hetde
gen
o8
o1
t2
sc
hap81d6e,
rm
reub
nr
daejt
,
werd,waarop in 1862 de erkenning van het t0t stand,en vertaalde voorts eenige w erken
regt der binnenschipperj volgde.Nadat hj over Noordsche fabelleer.
in 1867 Gedeputeerde Staten van Drenthe
Gratianus (Franciscus),de verzamelaar
geïnterpelleerd had over het onderhoud der van het rDecretum Gratiani'' geboren te
Hunebedden, schreefhj een popenbriefaan Chiusa in Toscane,was Camaldulenser mon'tcollegie van Gedeputeerde Staten over de nik in het klooster San Felice te Bologna.
zorg voor en het onderhoud der Hunebed- Hj voltooide in 1150 de naar hem genoemde
den'' welke veroorzaakte,dat deze aangele- verzameling van Kerkregteljke voorsthriften,

genheid ter sprake kwam in deKoninkljke diehj stelselmatig rangschikte.Hj verdeolde
Académievan W etenschappenenin deTweede het geheel in 3 deelen.Het eerste, uit 101

Kamer der Staten-Generaal,zoodateindeljk distinctiones (afscheidingen ofhoofdstukkt
m)

de Regéring hare hoede over die merkwaar- bestaande, handelt,na eene algemeene inlei-

digeOverbljfselenderoudheidheef
tuitgestreltt. ding, over de leer van kerkeljke personen
het tweede omvat 36
Eindeljk heeft Grtdama meteenige andere en bedieningen,
leden der Tweede Kamerhetinitiatiefgeno- causae(gevallen),dieinquaestiones(vragen)of
men t0tafschaëng vande bt
àstaande jagtwet anones (regels) verdeeld zjn,en looptover
en hierover eene merkwaardige brocilure in c
de kerkeljke magt, bepaaldeljk over de
hetlichtgegeven,getiteld:rl-letwetsontwerp lterkeljke regtsmagt,- en het derde eindet0t intrekking der bjzondere bescherming, ljk, uit 5 distindiones bestaande, bevat de
dusver aan de jagt en hetjagtbedrjfver- leer 5Wall de godsdienstige handelingen en
plegtigheden,inzonderheid van de saeramenleend (1874)'.
Bernard J'
txS Gratamat een broeder van ten.De op den rand geschl-evene verklaringen
den voorgaande. Hj werd geboren te Assen zjn gedeelteljk in den tekst opgenomen en
den iden September 1822, studeerde te Gr0- dragen den naam vall rpaleae'' naar haren
ningen in de regten en promoveerde aldaar eersten schrjver,diePaueapalea heette.Die

in 1843 op de verdediginr van yollaestiones verzamelingtaanvankeljk rconeprdantia disJurisinaugurales''.Hj vestlqde zlch alsadvo- cordantium canonum ''genoemd,kwam Bpee-

caat te Assen, waar hj zlch tevens belast dig als handboek op de universiteiten in gezag methetOpenbaarMinistérie bj hetkan- bruik en voxmtthans alsrDecretum Gratiani''
tongeregt,w erd in 1847 substituut-oëeier van het eerste deel van het pcorpusjuris canoJustitie te Zierikzee,in 1857 referendaris aan Ri0'is1*
hetministérie van Justitie, en in 1858 hoogGratie (Het regt van),in den ruimsten
leeraar te Groningen. Hj aanvaardde zjn zin,is de geheele ofgedeelteljke opheëng
ambt aldaar met eene oratie rDe inquisitorio van strattegteljke nadeelige gevolgen, die
principio et form a accusatoria in indiciispu- door de hoogste m agtverleend w ordtt0tverblicis recte distinguendis''. Talrjke vruchten zaehting valz de strenge bepalingen de< posivan zjne xegtsgeleerde stt
ldiën vindtmen in tieve strafw et. In engeren zin is het e8n
de tjdschriften zrhemis''1 XJaarboeken'' en regt,om soortgeljke beschikking tegeven,
XNieuwe Bjdragen voor regtsgeleerdheid en ten einde voor eénofmeerbepaaldaangewezen
wetgeving'', ropmerkingen en mededeelin- personen de gevolgen van een vonnis van

gen'',enz.In 1860 hield hj bj hetOverdra- den strafregter opteheFen (ayratiatioj of te
g
en der rectorale waardighcid eene roratio de verminderen Lmiliu
qatioj.Het omvatalzoo z00'
Juris naturalis nostra aetate studio'') - en we1 vermindering als geheele Ontheëng van
na
schr
:,ïOver hetQv
zakeljk straf. W orden slechts enkele gevolgen van
r
egtdi
ne
anartjd
grond
ee
nefbohdjem
,- en , tv jjet eene straf, zooals het verlies van de eer of
verbandtusschengodsdiensten regt7(jutwee Van het ambt, weggenomenj dan heet het
gedeelten: rRegtstreeksch verband''en rMid- Aecf
ï
/clfïp eœ ctœ bf: yratiae. Het regt van
.

gratie is uitzjn aardeen souvereiniteltsregt,
delljk verbandl''.
Gràter (Friedrich David),diezich alsbe- 0n komt derhalve in m onarchiën aan den
oefenaar der Noordsche Oudheidkunde zeer monarch toe.In de bj uitstek constitutionéle
verdiensteljk gelnaakt heelt, werd geboren monarchie van Engeland heett de Vorstdat

den 22sten April 1768 te Schwabisch-llall, regt dan 00k :alleen t0t het verleenen van
zag zich in 1789 geplaatst aan het gymna- gratie aan debedrjversvan zeerzware mis-

sium in zjne geboortestad,werd in 1818rec- drjven - felony en high-treason - iseen
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hesluit van Koning en Parlement noodig.In strafwet in duideljke woorden de begrippen
despotisch geregeerde landen is hetregtvan vaststellen omtrent strafbare en nietstrafbare

gratie nietop zjneplaats,omdate1k vonnis daden: geen ofalthanszooweinig mogeljke
van den monarch en zjne ambtenaren dââr twjfelmoet er bljven bestaan omtrent des
vaak eene daad van w illekeur is,die slechts wetgevers bedoeling,ofhj eenige daad t0t
door eene daad van even groote willekeur misdrjf stempelt? ofniet.Duideljk enJuist

vernietigd Z0u Nvorden,Nvaardoor de eerbied
voor den persooon en de handelingen van
den Vorstbj de grootemenigte niet z0u toenemen. Men heeft het bestaan van het regt
van gratie in de beschaafde Staten afgekeurd,
op grond,dathet in de handen van den souverein ligt een wapen kon worden t0t het
uitoefenen van despotisch geweld,t0t onderdrukking dervrjheid,doordien heteenemagt
geeft, die den geregelden 100p van het regt

stremt,diehetvrjeoordeelvan denzelfstandigen,onafhankeljken regterbelemmert,die
metboozepartjdigheidaandegrootstemisdadigers - vooralpolitieke - gunstenk0n schenken ten koste van mlnderschuldigetegenstan-

wordt op elke mlsdaad de door den wetgever
gepastgeoordeelde strafgesteld.
De regter is in strafzaken meer dan in de
andere deelen der regtspraak aan de wet ge-

bonden; hj is hier meer machine van den
wetgever dan elders.Hj mag geen vonnis
doen steunen Op algemeene beginselen van

regt; straf mag hj dan alleen uitspreken,
alshj zekan gronden Opde ondubbelzinnige
uitspraak van de letter der wet. Die wet
stelt op de strafbaar geachte daden de straf,

die gemiddeld voor dat misdrjf gepast
schjnt.Door aan den regter dekeuzetege-

ven tusschen een maximum en een minimum
van straf, en zelfs tusschen ééne of raeer
ders der regéring:die aldus de misdaad in de straû'en van verschillenden aard,en d00rhem
hand w erken en allegevoelvan eerljkheid, de bevoegdheid te verleenen van zjnestrafregtszekerheid, orde en rust onderdrukken uitspraak belangrjk tewjzigendooreenzeer
kon. Het groote bolwerk der constitutionéle uitgebreid gebruik van verzachtende omstanvrjheid - de ministeriéleverantwoordeljk- digheden, kan de wetgever er zeer veelaan
heid - k0n door verkeerde toepassing van doen, dater eene doelmatige en regtvaardige
dat regtligt totaal vernietigd worden.omdat strafregtspraak worde gevestigd,die,metbeechtermisbruik van hetregtzulketreurigege- houd van de voordeelen,aan eene positieve
volgen zou kunnen hebben - daarom behoeft strafwet verbonden, de nadeelen van de
een goed gebruik n0g geenszins afgekeurd te scherpe grenzen,aan de begrippen van strafA7orden.Men z0u op denzelfden grond aan de bare daden en straFen verbonden, zooveel

burgersallevrjheidkunnenontzeggen.- O0k
de aieiding van den oorsprong van dit regt
uit het goddeljk regt der vorsten heefthet
aantalzjner tegenstandersvergroot,die,bj
hetlezen van deformulerbjdegratieGods''
onwillekeurig terugdenken aan de dwaasheden
en wreedheden,aan de strengetoepassingvan
het pdroit divin'' verbonden. H et regt van
gratie ia een heilzaam regt,dat door de regéring - dat is het uitvoerend gezag in den
Staat - niet door de wetgevende,nochdoor
de regtsprekende m oet uitgeoefend w orden.

mogeljk weet te vermjden.W antjuist de
scherp getrokken grens van 'tregt kan leiden

t0t schromeljke inbreuken op debilljkheid.
Hetiseene hoogstmoejeljketaak voorden
wetgever om ten allen tjdeeene strafwetin
'tleven te roepen en te behouden, diein overeenstemm ing is met de eischen der maat-

schaqpj. Even zwaar te volbrengen is de

verpllgting van den regterom voor elk geval
en voor e1k individu eene regtvaardige en
doelmatige straf uittespreken. De wet bindt
hem aan hare 'voorden:hj moet haartoeHet behoeft en behoort niet te strjden met pa8sen, waar zj spreekt.De wet kan verde positieve w et, noch m et de uitspraken keerd zjn;zj kan verouderd,zjkanwreed,
van den regter.Hetis gegrond - evenals de onbilljk wezen: de regter m ag haar niet
wet en de regtspraak zelve in de onvol- beoordeelen,veelm inder wjzi
gen,ofalsniet
m aaktheid van de maenschen en Van alle men- bestaandeterzjdeschuiven.Talloozeoorzaken

me
sche
nl
sj
cke
henwe
werke
k.n.
Zj
Deiswetiso0kgeenvolmaakt zjn er,waardoor de strafregter in dwaling
geschapen,Om aan het gebragt kan w orden. De wet kan z0o goed
regthechtervorm en wezen tegeven,om een mogeljk wezen,en de regter moge haren
duurzamerwaarborgteverschaffenvoordevrj- wi1 zoo Juist,a1s hem doenljk was,in pracheid derburgerstegen willekeur,luim enpar- tjk hebben gebragt:tochishetgeval,denktjdigheid van hen,dieregtspreken.Dewet, baar niet alleen, m= r zelfs dikwjls voora1s eerste en voornaamste bron van hetregt, handen, dat zjne uitspraak de billjkheid
doet datregtrusten o? proefhoudend bevon- kwetstofhet regtsgevoel schokt,omdat zj
den beginselen van blllykheid en mensche- wreed ot'onregtvaardig is. Het hoogste regt
ljkheid,in overeenstemmlngmetdebehoeften kan hethooysteonregtzjn,- psummum Jus
en eischen der maatschappj in den tjd, summa injurla''.
Deonvolkomenheid dermenseheljkeinstelwaarvoorhetza1gelden.Hetstrafreqtvooral, linge
n en inrigtingen geet'taanleiding t0tderdatzo0 diep ingrjptin de zelt
btandlgheid en
vrjheid derburgers,behoortopdebeginselen geljken openbaren, heftigen strjd tusschen
van billjkheid, humaniteit en noodzakeljk- reyten billl
jkkeid.Nu komtde hoogstemagt
in den Staat,deSouverein, - nietalsopperheid te rusten.
Maaro0k hierinj.
'tbjzonderispositieviteit ste regter of w etgever, m aar als centrum
noodig.
Naauwkeurig en streng begrensd moet de

der ytaatsmagt in 'talgemeen. en a1s hoofd
der uitvoerende m agt - tusschenbeiden,om
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dien strjd op telossen doormiddelvan het tengewoon laten tjd in booze wateren verregt van gratie. De wetgever mag een straf- bonden. Tegenwoordig - nu van reizen in
baar feit, dat gebeurd is, nietbeoordeelen; een bui
tenqewonen tjd bjna geene sprake
zulksligtgeheelbuiten zjnen werkkring.De meeris- lszj een gewoon bestanddeelvan
regter heett naar zjn besteweten zjn pligt de vracht, waarop de schipper voor zich a1s
gedaan. De Souverein treedtop,Om aan het zoodanig geene meerdere aanspraak heeft,
beleedigd regtsgevoelvoldoening teschenken: dan op de vracht zelve. Zonder naderbeding
naar de voorschriften van algemeen mensche- behoortzj aan derezederj.Uitdepremieof

ljke regtvaardigheid en billjkheid brengthj gratifcatiewordtdezoogenaamdekleinel/
tzrïj
de straf in evenredigheid met hetmisdrjf, bestreden. In de Middellandsche zeehavens

door te letten op alle omstandigheden, waar- wordt den schipper n0g we1eene gratiicatie
nnder de daad is gepleegd Of die aan den t
oeyekend, zoodra zjne reis zich buiten 't
persoon van den dadereigen zjn.Hj veran- gebled dier zee uitstrekt.De aiader ofontdert ofverzachtde straf:hj hefthaarzelve vanger betaalt haar metde premie procentsof hare gevolgen geheeloften deele op.Zöö Fewjze van de vracht, of 00k we1 per
opgevat en toegepastdienthetregtvan gratie lngeladen stuk. Za1alléên de vracht,zonder
t0t handhaving van het regt. Z($($ versterkt verhooging) voldaan worden, dan voegtmen

het de beginselen van veiligheid,eerljkheid, in dechertepartj aan de vraehtbepaling deze
regtszekerheid, orde en rust. In dezen zin
mag hetteregtheeten een derschoonste praerogatieven van de kl'oon. Het regt mag en
moet intusschen worden geregeld - zelfs beperkt - door de voorschriften der wet,Om

zooveelmoyeljk alle misbruik tevoorkomen.
Het mag nlet worden aangewend - zooals
dikwjls,o0k bj0nstelande,gebeurt- om
de taak van den wetgeverovertenemen,door
8lechte wetten als 'tware aan te vullen,en

woorden t0e: szonder meer''; ppour tout
fait1''/)in ful1.''

Gratiën (dedrie)ofCl
taritinnentCic,
rife.
:
van het enkelvoud Cltaris) waren bj de
ouden goddeljke wezens, die de bevalligheid,schoonheiden vroljkheidvertegenwoordigdenenalsdienaressenvanApltrodite(Venus)
werden beschouwd.BjHomlrwsishaaraantal
n0g onbepaalden draagtdejongstedennaam
van Pasithea,terwjlHesloduser3vermeldt,
nameljk Aglaia,.
A%yirly,
'
yzdeenTltalla,doch-

de
daaropqebaseerdegebrekkigeofonuitvoerbare vonnlssen t0t uitvoering geschikt te ters van Zeus en E'
ttrynome. De beeldende
maken. Moge men dit al geen misbrtlik
noemen :hetis althans een zeer verkeerd en

kunst heeft zeaanvankeljk gekleeden later
naakt in eene bevallige groep voorgesteld.In

ondoelmatig gebruik,gevaarljk voorde vrj- het Louvre vindtmen er eene,van de Villa
heid der burgers. onze Grondwet van 1848 Borghese afkomstig en in eën rjk-geplooid

kent den Koniny het reyt van gratie toe. gewaad gehuld, - voorts heeft men eene
Amnestie en abolltie - zle aldaar - worden
slechts door eene wet verleend.De Koning
kan deze bevoegdheid niet uitoefenen, dan
na een naauwkeurig onderzoek ingesteld te

tkaaje naakte marmeren groep derGratiën,
een overbljfsel der antieke kunst,in de bi-

hebben bj den regter,die het vonnisheeft
gewezen,wanneerhetnameljk veroordeelingen betreft t0t drieJaren gevangenisstrafen
t0t geldboeten, afzonderljk oftezamen 0pgelegd,terwjl bj alle andereveroordeelingen

stellende, behoort eene kleine schilderjvan
Rafaè'
l? - voorts eene groep van Germain

het adviesvan den Hoogen Raadingew onnen

moet worden, die weder vyn zjne zjde,
alvorens den Koning teadvise'ren,zich door
het regterljk collegle,waarvoor dezaak gediend heeft,en door de inzage der proces
'-

stukken,moetlateninlichten.Devormen,bj

hetvragen van gratiein achttenemen,worden
geregeld in het w etboek van strafkordering.
In overeenstemming metde hier ontwikkelde
inzigten omtrent hetontstaan en de beteeke-

bliotheek der domsacristie te Siêna. T0tde
moderne kunstwerken,de Drie Gratiën v00r-

Pilon ln het Louvre,- eene groep van Ca,AOOJ,-- 0X 00N0 VaX ThoYWqldSen.
Gratiola zie Genadekeuid.
Grattan (Henry),een beroemd Iersch redenaar, geboren te D ublin in 1750,werd in
1775 door den invloed van lord Charlemont
lid van hetIersche Parlement, en stond weldra aan het hoofd der oppositie, die er in
1782 in slaagde,de acte van 1721,w elkeIer-

land afhankeljk maakte van de wetgevende

magt in Engeland, te doen herroepen. Het
Iersche Parlement schonk hem daarvooreene
belooning van 50000 pond sterling. Minder

nis van het regtvan gratie,wordtook bj gelukkig slaayde hj in hettotstand brengen
0ns gratie verleend aan hem , die haar niet van de emanclpatie derR.Katholieken,waarvraagt,ofdie haar zelfs niet verlangt.
voor hj, schoon zelf Protestant,met jver
Gratifcatie is in het algemeen eenegift, streed. De Onderkoning, graat'Fitzwilliam,
waartoe de gever niet gehouden is.In meer die zjne gevoelensdeelde,werd doorderea
beperkten zin o0k premieOf'l'c.plckezlgenaamd, géring Ontslagen, en kort daarna (1798)
is zj eene procentsgewjze verhooging van barstte de Opstand los, die een noodlottigen
de in de chertepartj bedongene vracht, die invloed gehad heeftop de Iersche aangelegendoordegewoonte vastgesteld ofuitdrukkeljk heden. Met diepe droefheid keerde Grattan

van den bevrachter bedongen is.oorspronke- t0t het ambteloos leven terug en trad eerst
1jk iszj eeneden stt
hippertoegezegdebel0o- weder op,om in 1800 - dochvruchteloosning voor buitengew one zorg vool'de lading, de vereeniging van lerland m et Engeland te
of eene vergoeding voor het gevaar en de bestrjden. In 1805 werd hj afgevaardigd
lasten,voor hem aan eene reis in een bui- naar het Engelsche Parlement,waar htjmet
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moed zjne vrjzinnige beginselen bleefhandhaven,en overleed te Londen den 14den Mei
1820.Zjne redevoeringen zjn doorzjn zoon
in 4 deelen (1822)uitqegeven.
Deze zoon,desgeljksHenrygenaamd,geboren Omstreeks 1790,werd evenzeer lid van
het Parlement, en overleed den 16den Julj
1859. - T0t dezelfde f
'
amilie behoort de bekende schrjverTkomas Colley Grattanjgeboren in 1796 endevervaardiger van Highways
and byways (1823- 1827,8 dln),7,- rrhe
heiress ofBruges(1828,3 dln)''
,- rlacqueline OfHolland(1830,3 dln)'',- en pAgnes
ofMansfeld (1836,3 dln)''.Hj bevond zich
eenigen tjd in 0ns Vaderland als secretaris
van den Britschen ambassadenr sir Cl
tarles
WJ-gOJen schreeftoen zjneuitmuntenderHistory of te Netherlands'' eerst in Lardner's
XCabinet-cyclopaedia'' geplaatst en in 1838

afzonderljk uitgegeven.Van 1839 t0t 1848
was hj Britsch consulteBoston,en schreef
vervolgenspcivilizedAmerica(1859,2dln)'',

en penningkabinetenz.;zj isverbonden met
eene technische hoogeschool.b
Totdescholen
telt men er voorts een druk ezocht gym nasium , eene handels-académie, eene hoogere
reaalschool,enz.Wjderszjn ervele instel-

lingen van weldadigheid,alsmede talrjkege-

leerde en kunstlievende genootschaypen,en
er verschjnen dageljks 3 staatkundlge dap
bladen. Sedert de stad door een spoorweg
met de steenkolenmjnen van Köiach verbonden is, nemen de fabrieken er toe.00k
wast van Jaar t0t Jaar het aantal vreemdelingen,dat Gratz enhare bevalligeomstreken
komt bezoeken.

Grau (Abraham de)ofAbrahamusGrgdl.
ç,

een Nederlandsch wiskundige, geboren te
W answerd den 14den Augustus 1632,bezocht
de hoogescholen te Franeker en te Groningen en werd in 1659 de opvolger van BerlcrA : A lleniue als hoogleeraar in de wiskunde te Franeker. De academische senaat
aldaar schonk hem den titel van doctor in

waarin de Amerikaansche toestanden metdon- de wjsbegeerte en hj wasergedurende 25
kerekleuren geteekendzjn.00k gafhj eene Jaar Op eene lofeljke wjze werkzaam.HP
**
soort van levensbeschrjving van zich zelven overleed den 8sten September 1683 nalaaPhilosophica(1647,2ledruk
in pBeaten paths and those wh0 trod them tende:nHistori

(1862, 2 d1n)', waarna hj den 4den Julj 1673)'',- en gspeciminaphilosophiaevete1864 overleed.
risinquanovaequaedam ostenduntur(1672)''.
Gratz, 00k wel Grlfz of Grag genoemd, Graudenz, in hetPoolsch Grudziadz,is
is de hoofdstad van Stiermarken en ligt in

00n0 arrondissementshoofdstad en vesting in

een breed,vruchtbaar en bekoorljk dalaan het Pruissische regéringsdistrid Mariënwerde M ur en aan den spoorweg van Mreenen

der en ligtop den regter-oevervan deW eich-

naar Triést.Zj isde zetelvan den stadhou- se1 (waarover eene schipbrug is gelegd ter

der van dit Kroonland,van hethooggeregts- lengtevan bjna 900 Ned.el
),0y een af
btand
hof van Stiermarken, Carinthië en Krain, van 4 geogr.mjl ten zuid-zuldwesten van
Ma
r
i
ë
n
we
r
d
e
r
e
n
r
u
i
m
d
kbb
e
l
z
o
o
v
e
r
ten
van den vorstbisschop van Seckau metzjn
kapittelen seminarium,en teltongeveer85000 noord-noordoosten van Thorn. Men heeft er
inwoner:,waaronder zich Ongeveer 1500 Pr0- eene Protestantsche en 5 R. Katholieke kertestanten bevinden en een paar honderd lsra- ken , een nonnenklûoster,eene bedrgfsehool,
elieten.Deeigenljkestad ligtop den linker eene reaalschool,eene kw eekschoolvoor 0noever der rivier,waarover 4 bruggen gelegd derwjzers,een seminarium vooronderwjzezjn,l'ondom den Slotberg,weleer eeneves- ressen enz.,en ongeveer 16000 inw oners,die
ting, thans in een park herschapen door de zichbezig houdenmetlaken-enkatoenweverj,
bemoejingen van baron ron Welden,wiens vee- en graanhandel, tabaksteelt en scheepbronzen standbeeld, gemodelleerd door Hans vaart. - Het arrondissement Graudenz telt

Gt
uder,er prjkt.Aan dat park grenzen de op bjna 16 D geogr.mjlruim 60000inwo-

wandelwegen van het glacis,waar zich het ners,en behalve GxaudenzdestadjesLessen
marmeren borstbeeld van Sailler verheft.De en Rehden.
G raun (KarlHeinrich)1een verdiensteljk
voormalige bastions zjn vervallen en door
fraaje gebouwen vervangen. Men vindt te D uitsch componist,geborenin1701teW ahrenGratz eene Protestantsche en 22 R. Katho- briick in Saksen,bezocht de Kreuzschule te
lieke kerken,en sedert 1865 00k eene syna- Dresden,onderscheiddezich dooreenefkaaje
goge, - voorts een 10-tal kloosters.M erk- stem , oefende zich in het componéren van
rede- kerkeljkemuziek,en ging in1825a1stenorwaardig is de hoofdkerk, door keizer I'
rik III in spitsboogstjlgebouwd,metgoede zangernaarBrunswjk,waarhj kortdaarna
altaarstukken,nieuwe besohilderde glazen en t0t vice-kapèlmeester benoemd werd.In 1735
eene voortreFeljke reliquieën-kast, alsmede kwam hj als kamerzanger bj dekapèlvan
met een praalgraf van keizer Ikrdinand II. den Kroonprinsvan Pruissen,late'
rFrederik11
In de stads-parochiekerk heeft men een a1- en moest vooral concertcantaten componéren
taarstuk van Tintoretto. Andere belangrjke en voordragen,wier aantalmen op 50 schat.
gebouwen zjn datvan den Landdag,deKei- In 1740 benoemde de Koning hem t0t kapèlzerljke burgt,het raadhuis,hetpaleis van meester en zond hem naar ltalië om zangers

den aartshertogJohann(nazjndoodheteigen- en zangeressen te enjagéren v00r de opera
d0m van zjn zoon, den graaf ran Xkrt-l, te Berljn.Van dien tpd aflegde hj zich t0e

de schouwburg en de circus. T0t de weten- op het componéren van Opera's.De eerstevan
schappeljke instellingen behoort er deKarl- deze was pRodelinde'' en Om streeks de derFranzens-universiteit met haar muséum,boe- tigste rM erope''. M en zegt, dat de Koning
kerj (60000 deelen)jbotanischen tuin,munt- den tekst vervaardigd heeft voor de opera
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l-n hoofdwerk is echter instrument met gekruiste strepen bedekt en
DSylla'' (1753)''
. Zi
DDer T0d Jesu (woordenvanRamlerlt'.sroorts op dien grond de teekening Overgebragtt
heeft men van hem eene menigte kleine m u- waarna m en lnet een schraper de lichtparziekstukken v0or zang,eenige koren en een tjen bewerkt.VooralEngelsche ltunstenaars
Te Deum''.Hj overleed den8sten Augustus hebben van deze handelwjze veel gebruik
1759.

gem aakt.

Het gravéren p' ltowt. Hiertoe bezigt men
Grave veelal & Graaf genoemd, een
stadje envroegerbelangrjkevestingin deNe- palm-,beuken-ofpereboomenhout.De teekederlandsche provincie Noord-Brabant,ligtop ning wordt op het blok overgebragten verden linker-oever van de Maas! 6 uur gaans volgens dit laatste met scherpe instrtlmenten
van 'sHertogenbosch en telt rulm 3000 inwo- bewerkt. Deze wjze van gravéren is de

ners.Devestingwerkenaandelandzjdebestaan oudste.
uit 3 heele en 2 halve bastions, welke te

De chiaroseuro-manier.Deze geschiedt met

zamen 4 fronten vormen en elk een raveljn 3 Of 4 houten platen..Op de eerste zjn de

en bedekten weg met glacis hebben. Een Omtrekken geteekend,Op de tweede desterke
groot deel van den omtrek ltan onderwater sehaduwen, en Op de overige de tusschengezet w orden, en de bevestiging aan de ri- tinten.De verschillende platen vormen na het
vierzjde bestaatuiteene bemuurdecourtine. afdrukken één geheel.

Aan de overzjde derrivierwerd op Gelderschen bodem hetbrtlggenhoofd Coehoorn met

De hamermanier, nameljk door eene me-

nigte punten m et een kleinen hamer in eene

bomvrje gebouwen en eene gierpontaange- koperen plaatte drjven.
legd,Volgens de wetvan 19April1874zullen
De puncteer-manier,nameljk doorhetmade vestingw erlten en hetbruggenhoot'
d binnen

3 jaar worden gesloopt.Men heett er eene
Latjnscheschoolen eeneinrigtingvoorblinden,eenige weverjen,eenekatoendrukkerj,
20 schoenmakerjen en 10 goud- en zilversmederjen.InhetltoorderR.Katholiekekerk
aldaar heeft K arel de zv/ofzfe eene prachtige
tom be voor A rno'
ud ran -'lpzzlpzl#, hertog van

ken van punten Op den etsgrond eenerplaat,
welke vervolgens worden uitgebeten.
De teekenmanier, welke dient om teeke-

ningen in zwarten 1'
ood krjtna te bootsen.
De koperen plaatwordt daarbj bedektmet
een etsgrond,waarin fijn zand is gemengd.

Hierop bevestigtmen Je teekening,en men

volgtdeze meteene stift,welke daarbj de
Gelder,doenlverrjzen,die eehter door het zandkorrels in den etsgrond drtlkt,waarna de

bombardement van 17.94jammerljk yesehon- plaatmet sterk water geëtstw ordt.
den en in 1802 op last van het bewlnd der
De Oost-lndisclte l/rd-z4t:zzïez' of aguatinla,
Bataafsche Republiek door eene sarcophaag waarbj teekeningen in Oost-lndisohen inkt
van gepoljst arduin vervangen is.Grave,in worden nagebootst.Zie onder Aquatinta.
16:2 in dem agtderFranschen gevallen,werd
De gravure voor kldf4rdzdtdrfx/r. Deze manier
in 1674 na een merkw aardig beleg doorFGJ- is door den schilder Lebloytd tegen heteinde
lem II1 heroverd,en2bood in 1794 gedurende der 17de eeuw uitgevonden. Hj drukte 3
10 weken moedig weêrstandaan deFranschen. kleuren, rood, geelen blaauw ,en gebruiltte

G raveel? zie Steen.

voor elke kleur eeneafzonderljkeplaat.De

Graveerljzer (Het) isdenaam van een Franschen hebben aan deze manier eene
sterrebeeld, door Laeaille ingevoerd.Het be- groote vol
komenheid geyeven,- deEngelvindt zich tusschen de Duif en Eridalzus en schen vonden eene manler uit, orn metdebestaat uit eenige kleine sterren. Daar het zelfde koperen plaat in versohillende kleuren
zich bj zjn hoogsten stand slechts weinig te drukken, - en in ons Vaderland heett

boven onzen zuideljken horizon verheft,kan vooral Ploos van Amsteldaarvan partj ge-

het met hetOngewapend 0og niet waargeno- trokken, om gekleurde sttlkken van otlde
m eestersna te bootsen.
m en w orden.
Graveerkunst noemt men de kunst om
D e staalyravwre, sedert 1825 in gebrtlilt,
in koperen ofandere metalen platen voorstel- heeftintusschen dekopergravureqrootendecl
s
lingen te grilelen, die men vervolgens door vervangen,- de l
toutyrarueeislladen laatm iddel van den druk kan verm enigvuldigen. sten tjd meteen nieuw levelz bezield,- en
Tot de verschillende manieren van graver
'en de steendrltkkunst - ook al m etkleuren algemeen verspreid.
behooren:

Het qravéren in koper. Hierbj wordt de

voorstelllng met eene scherpe naald op.de
plaat geteekend Waarna men de ljnen met
eenegraveerstiftin hetkoper snjdt.Daarvan
verkrpgtmen 7-of800 goede afdrukken.

Zooals wj reeds zeiden isdehoutgravure
de oudste.Hetschjnt,datmen deze tedanken heett aan de vervaardiging van speel-

kaarten omstreeks hetjaar 1300.Zj werden
achtervolgd door heiligenbeelden,arabesken,
Het etsen.Hierbj wordtde koperen plaat versieringen en eindeljk door letters. Met
meteenevernislaag (etsgrond)bedekt,waarna zulke gegraveerde platen drukte m en eerst
men er op teekentmet deetsnaald.ZieEtsen. losse bladen en later 00k boeken,totdat de
H et 'tverken met .cJ/
tz:rdJ'
W en éJ,
:l4rJl#. beweegbare letters in zwang kwamen (zie
Hierbj wordt de eerste aanleg geëtsten de Boekdrukkunstj.00k nadien tjd echterwel'd

plaatm etde graveerstitt voltooid.
dehoutgraveerkunstt0tversiering van boeken
De zwarte klsdf,door de Italianen en En- gebezigd.Zj bereikte een hoogen trap van
//rwztxir,
gelschen mezzo Jlfp genoemd.Hierbj wordt bloeiin de 16deeeuw ,toen Hans.ft?z'
-t
de geheele plaat doormiddelvaneengekorven Urs'tu Grco#'
, W .T!ët
y(?
,
ezl'
?
,
t
?'
l4z.
/en vootala4.
147
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*eeld .D'
A e hunne kunstgewrochten leverden. uitvinding der chiaroscuro.Deze manier werd
Laatstgenoemde en o0k Z'
lfcl.
x Cranach heb- het eerst gevolgd door Ilkgo da Ccr'i, en
ben in de cbiaroscuro-manier gegraveerd daarna door Pernzzi,Weccc/keli,Antonio (ft:
(1500)? hoewel de Italianen beweren, dat Trente en Andrea Andreani.Een uitmuntend
deze door H'
ltgo da OJr'i is uitgevonden.Het Italiaansch graveur uit den tjd van D'
irer
gravêren op metaalgeschieddein Duitschland was M areo Hlfpsip Raymondi van Bologna.
en ftalië door de goudsmeden, reeds lang lIj leverdeprachtigeplaten naarteekeningen
vôördat (
le schilders en graveurs er'zieh van Ra
faël,eq t0tzjneleerlingen bchoorden
mede bemoeiden. De afdrukken daarvan ver- Ayostino van Venetië,Maroovan Ravenna en
raden de kindsheid dex kunst.De eerjte be- Boloynese. Vervolgens hebben Ene'
l
u Fïc'
M,
s,
roemde Duitsche graveur,Martin zgcFzlzl,door Jaeobus Ccrclïl.
:en M artinm Aofc e1'de grade Franschen le &Jf4M artingenaamd,woonde veerktlnstt0teen hoogen trap van volkomen-

te Colmar en overleed aldaar in 1486.Hj heid rebragt.Na hen.stichtte deNederlander
werd overtroFen door M ieltel '
/JGJOtPPC'SJA te
Neurenberg, den leermeester van Albreeh,t
D'pw r.Laatstgenoemde bragt de etskunst in
gebruik en verwierf een beroemden naam.

Coenellns Cort te Rome eene graveerschool,
waarop eene breedere manier van behandeling
in zwang werd gebragt.D0 uitstekende Ayos-

behooren de graveurs Zasinger en Imeas C'
rJnaa .De s(!
,
hool van Dûrer telde Ondersclleidene leerlingen, die later metden naam van
5Kleine meesters''werden bestempeld,zooals
George Pentz, Heinriclt xd.
lt
fwret/
de en Hans

grooten invloed. De etskunst werd in Ttalië
vooralbeoefend doorParmesano,alsmededoor
vele beroemde schilders, zooals Caracâ ,

flo Caracciwas zjn leerling, en dezeverT0t ztjne desgeljks beroemde tjdgenooten kreeg binnen en buiten zjn vaderland een

Gnido, Lanfraneo, Guerdno, ScllafprRosa,
Sebald W6A- .Zj verwjderden zich slechts wj k
%tepltanodellaW6IJJ,BenedettoCc,ftylïpw:
Maratti enz. Van de latere meesters noemen

zelden Van de manier Van hunnen meqster
en waren realisten.Tegen heteinde der 16de
en het begin der lide eeuw werkten te
Frankfort de Wrg/, vader en zoon, en hun

en Piaro tsWwfp Bartolit- vûorts Tiffe
'
rien
Pieanesi.
O0k in 0ns Vaderland bestond de houtgravtlro vöôr de kopergravure. Jan Veldener
leerling Meron vormdeeen voortreFeljk gra- wordt vermcld a1s een van de eerstehoutgraveurin W eneeslam H ollar.In hetm idden der veurs.Op hem volgden Phillery van Antwerl7de eeuw w erd de zwartekunst-m anieruitge- pen, en daarna H'
Hiberten Hendrik Golfzil:,
vonden door den overste Lud'
ltyl
on & :..., Chri
.q v
stWel rtrs k
Sieltem.
,de beide Bloemaertr,
doorprinsRobert,den gunsteling vanK arel.!', Jegher enz.; doch de reeksderNederlandsche
verbeterd, en door Engelsche graveurs t0t graveurs neemt eigenljk een aanvang met
een hoogen trap van volkomenheid gebragt. làeas rJ4 Lel
jden!geborenin1494,en werd
In de 18de eeuw behoorden Glfz,Heisse en voortgezet dool
- ztbne navolgers Adriaan ColVogel t0t de beste Duitsche graveurs, doch IIT:rJ,Phili
p GcJ!e,de gebroeders Wiero enz.

zj werden Overvleugeld door de Fransche Hendrik Gplfzil:, die een breederwjze van
gxaveerschool, zoodat vele graveurs van eldersderwaartstrokken.- In detegenwoordige
eou:P is w el is waar nietlw leven ontstaan
ill alle vakken der kunst, maar deze heeft

behandeling had ingevoerd, werd nagevolgd
door Jacob de GAe:r/p.en diensschoonzoon J@coù M atham , a'lsm ede door zjne leerlingen
Johan *f4!!:r en Johan Raenredam. D00r de
tevensvele werlttuigeljkehandgrepen dienst- naald m et de graveerstift teverbinden opende
baar gemaakt aan hare eischen. W j weten l/ieter Soldman in zj'ne gravures naarR ubens
echter, dat de m eesterstukken van Kanlbalh, 00n nieuw tjdperk voor de Nederlandsche
cornel'
tnsenz.doordegraveerstiftvan L'Qltens, kunst.Zjne manier werd overgenomen door

A'
t
?#ht
zwl, Jaeoby, scAA.
Tdr, Keller enz.op ranRompel,Jonasx
gf
zg/tfer/zo#'enLucanFordfdreene geniale wjze voorden druk in gereed- man, maar vooral op de m eest geniale wjze

heid worden gebragt.
Met betrekking t0t de aanspraak van Italië
op de uitvinding der graveerkunst vermelden

tot hooge volkomenheid gebragtdoox
en Rembrandt.In de schoolvaneerstgenoemde

metaal gegraveerde fguren in weelte aarde
of gesmolten zwavel en later op papier afdrukte. Baldini maakte ebruik van die uit<nding Om eenige teekenlngen van Bott'
kelli
te vermenigvuldigen. Z00 Ontstonden de eerste Italiaansehe gravures. De graveerkunst

en vooral Vorsteeman, Bolswert en P ontins.
Na R'ubens trad Rembrandt op, Over wiens

vormden zich deOude en deJonge Pieter de
ftwlzndr:,J'
aoob .
Nàd/1
ç, W itwj nog,dat,volgens Vasari,omstreekshet Jbtîd, Nikolaas .
st
scl'er,
jaar 1460 Maso Fïz3ù-rrl te Florence op A ycà,Jeylter, Caukercken, Cornells Fiq

werd er daarna aanmerkeljk bevorderd door

Andrea Mantegna.
De houtgraveerkunst kwam in Italië veel
later in zwang dan in D uitschland.Hans Ulric vervaardigde te Rome in 1467 heteerste
boek m et houtsneden.Tot de meestberoemde
Italiaansche houtgraveurs behoorden vervol-

gensBoldrini,Ao.
:.
:ùlïclo,a
%icarino,Antonio
O Trente enz.Op de houtgravure volgde de

onvergeljkeverdiensten wj inhetartikel0nder zjn naam zullen spreken.Zjne manier

werd gevolgd door I'
erdinand .WPJ, G. van
T'
W ef,Jan .
rlrez
).
v, Dalomon Koninck enz.T0t
degrootstekunstenaarsvan dielztjd behoorde voorts dereedsvermelde Cornelis Tristcher.
Het beroemde kabinet van Reynst, door de
Staten-Generaal aan Kareï JT, koning van
Engeland geschonken,werd doorhem,geholpen door eenige andere gravetlr:, op koper
gebragt,en ditw erk is een van deschoonste
gedenkteekenen van Nederlandsche kunst.

In de zuideltkeNederlanden was Abrakam
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Taiers -- een broeder van DaGd -- een der eene brigade fuseliers, in 1805 assessor bj
bekwaamste gravellrs.Voorts waren er Nioo- eene regtbank te Berljn en daarna tePlock.
laas T'Jfcl, P'
lder rczl ScAvzzds en Gerard In 1806 werdhtjdoorden opstandderPolelz
ltselz
lck,
later Arnold '
pczl W esterkont, verdreven,woonde eerstop een klein buitenllobert v@n Andenaerden op eene loFeljke goed te Storkow , en daarna als advocaatte

wtjze werkzaam.0ok vermelden wt1in H0l- Kotbus,waarhj voortsalsregterljk ambteland Jacob A'
pffàrclo ,die fraaje portrdten naarin Saksischediensttrad,welke hj echheeft geleverd, Jan Luyken. en Romeyn de ter in 1811 weder met de Pruissische te
s'
pt
wJ.
e,alsmede Verkol
je,&
%-dr,Valk,Bloo- Soldin en Stargardverwisselde.Gedurendeden

fdliwp enz.ln onzen tjd hebben vooralKai- bevrjdingsoorlog was hj eerst bj de landzer, Tanrel, Dlltyter,M olenaar,ran A'df
sferdz? weer van Pommeren adjt
ldant bj dcn komenz.uitmuntende gravures geleverd.

mandêrenden generaal,en daarna brigade-ad-

In Frankrjkwerddehoutgraveerkunsteerst judantbj detroepen,die Mainzgeblokkeerd
in de 16de eeuw beoefend,zoodatniet vroe- hielden.Nadat hj in 1815 zjn ontslag genoger dan in 1550 Jean .II?.
II):J ot'Danet van men had,leidde hj in Pruissischediensteen
Langres in metaalbegon te gravéren.Op hem veelbewogen leven, daar hj m eermalen in
volgden EtienneTdrcc,Ml/pe FFlpzzlcd:ïz
len verzetkwam tegen de regéring,weshalvcht1
Claqde Fùlt
lw,
. doch de geschiedenis der btl herhaling verplaatst, ééns geschorst, en
Fransche graveerkunst beginteerstmet Jae- ill 1837 gepensioneerd Tverd. Hj heeft die
W eu Callot,die zich te Romevormde,waarna botsingen m et de regéring besehreven in de
tete
Be
ndl
ung
hj een duurzam en roem verw ierf. Kort na werkenS:taD
aNe
tsbues
eamb
nha
(1
818
, eines preuszihem w erd de graveernaald gevoerd doorIran- schen
2 dl11)'' en
Lois Perrierl Jean le Tlzfzfr:, Barrière, de
beide M arot: en Sebastien le Clere.Bekwame
kunstenaars waren voorts Baltdet, Ilkreten

Cl
tauveau, terwjlBol
tlanyeren Morin t0tde

beste graveurs van het volgende tjdvak behoorden. Z00 werd de gouden eeuw del.

Fransche graveerkunst onder Lodeœj;k XIF

KGeschichte meinesAustritts,ausdem Staats-

dienste (1837,2 dln)''.In 1837 vestigde hj
zic'
h te Liibben en wjt
ldezich aan dewetenschap tàn aan zjn huisgezin,d0(
!lllatervertrok l1j naar Frankfortaan de Oder,waar
mt
m hem in 1848 afvaardigde naar de NationaleVergadering.Hiervoorspeldehj ineene
redevoering,dathetgrootew erk derD uitsche
constitutieschipbretlk z0u ljden opdenhal'
tstogteljken jver der meerderheid, op hare

allengs voorbereid.Toen vormden de Poilly's
en A '
adran's tw ee kunstenaarsfàmiliën, die
onder den invloed van scbilders als Poltssbî,
L e Sfzd'
llr en Lebrnn m eesterstukken van gra- verloocllening van de gesehiedenis, op het

veerkunst leverden.T0t dien tjd behooren Oversehrjden harer volmagten 04 hethtlldiNanteuil,M asson en Dreret(vaderen z00n), gen eeneronbeperktevolkssouverelniteit.D eze
alsmede Spierre, Roltllet, ksï-pls:c'?z, D'
ucAczzwe,Desplacesen Tltomassin.H etplaatw erk
DLe grand cabiltet du R0i'' is w elligt het
schoonste, w at op het gebied der graveer-

pxofetie,doox de uitkom stbevestigd,bezorgde

hem hevigeaanvallen,Ja,veroorzaaktein de
vergadering van den 24sten September 1848
et
m geweldigen storm.Va hetaftredenvan

von Gayern wcrd hem den16dcn
kunstbestaat.Na Lodel
vj;k XIV geraakte de hetministérie '
kunstin Frankrjk in verval,die echterin Mei 1849 door den Rjksbestllurder de Arorning 'V11,
1'
1 00n nieuw kabinet opgedragen,
onzen tjdwedermetnieuw levenbezieldwerd. l'
In Engeland heeft de graveerkunst zich aan well
tshoofd hjhetcentraalgezag zot
lht
e
erstlaatontwi
inzo
kk
eld.Zj werderdûorvreem- te handhaven, totdat hj eindeljk,nadatde
delingen
nderheld door Franschen
Rjksbestuurder afstand gedaan had van zjne
gebragt. Eigenljk heeft eerst Hoyarth (zic waardigheid, de portefeuille nederlegde.I.
Ij
aldaar) zich beroemd gemaaktdoorgravures keerde vervolgens terug naar Franktbrtaan
van eigene com positic.M ethet ontstaan der de Oder, en Overleed te Dresden den 29sten
nieuw eEngelsche schilderschool,gesticlztdoor September 1860. Hj sehreef Comm entare''
J'
osl
m ltAdyzlolt
f.
s,Benjamin T'
Fedfenz.,verhief bj de Pruissische credietwetten (1813- 1820,
zieh de graveerkunst m et snelle vlugt, en 4 dln) en bj de algemeoneregterlt
lkeOrgavooral Landseer en Cousins hebben er in 0n- nisatie in de Pruissistt
he Staten (1825 1831?
zen tjdvqortreFeljke gravuresgeleverd.
6 dln), vool
-ts r'
Der Mensl!
h (1815, 4de
Gravellnes Of Grerelinyen,een stadje in druk 1839)''1 )Der Biirger
(1822)''1 en
y
t
het Fransche departementdu Nord,aan den Der Regent (1823, 2 dln). O0k gaf hj
m ond der Aa en ten westen van Dtlinkerken, een groot aantal brochures in hetlicht,z(
)0telt slechts 6- of 7000 inwoners, doch is wel van staatkundigen als van godsdienstigen
m erkwaardig w egens de overwinning,die de inhoud, zooals: yMein Glaubensbekenlltl
zisz
Spanbaarden onder aanvoering vnn Mymont er angehend den politlschen ZustandDeutschlands

den ï3den Julj 1558 op deFransehen behaal- (1849)'',- sBriefean Emilie iiberdieFortden.In 1644 ishetstadle dool.de Franschen dauerunsererGefiihlenach dem Tode(1829.)'',
7Protesfantismus und Kirchenglaube
veroverd en vcrvolgens aan Frankrjk afgestaan.
(1843)'!- gDie Religion Jesu Christiund
Grivell (Maximilian KarlFriedrich W il- dasChrlstenthum (1845),,,- en oskexjxj
lr,
helm),een Duitsch staatsman en schrjver, Ursprung und Bedeutung desdetltschen'W orts
geboren den 28sten April 1781 te Belgard in (1856)':
.
Pommeren, Btudeerde te Halle in de regten
Gravelotte,sedertden Vredevan Franken werd ïn 1803 regementskwartiermeesterbj fort (1871) een Duitsch dorp aan deMoezel,
47*
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ill Duitsch Lotharingen,niet ver van M etz,
307 Ned. el boven de Oppervlakte der zee
gelegen, en zich uit hetda1 der Mance vel'
heffend, is merkwaardig wegens den beslissenden slag,die er den 18den Augustus 1870
geleverd werd.Tweemaalin de laatste 4 dagen had het leger van maarschalk Bazaine

stand gehouden om te strjden.Deuitkomst

van het eerste gevecht was! dat de aftogt
van den maarschalk op den llnker oevervan
de M oezel vertraagd werd, zoodat de Duitschers om Metz konden trekken, - en die
van het tweede,dat het Fransche operatie-

plan, de terugtogt naar Verdun, verjdeld
werd, zoodat er eindeljk voorhetFransc,
he

leger niets andersoverbleef,dan zich in Metz
te laten opsluiten. Op den l7den Auyustus
vereenigde zich eene aanzienljke Dultsche
krjgsmagtin denabjheid van de hoogvlakte
ten oosten van Gravelotte, waar zich het
Fransche leger bevond.De Koning van Pruissen stond zelf aan het hoofd der troepen en
gaf de noodige bevelen. De armee van .Bazaine had den 18den Augustus de hoogten bezet,w elke van Malancourt overSt.Privat-laMontagne, Leipsic en Moscou naar Ars-sur-

namen, telden te zamen 230000 man.Tegen
die ontzettende magt hebben zich de Fran-

schen metheldenmoed,ja,metvertwjfeling

verdedigd, want de Duitschers hadden een
verlies van 520 Officieren en 13000 soldaten.
Dat der Franschen is intusschen voorzeker
nietgeringer geweest.

Gravenhage ('s),'dHqge ofden A'
lt
w,

de
hoofdstadderNederlandscheyrovindeZuidHolland, de residentie des Konlngs en de zete1 van hetalgemeen bestuur des rjks,de

w oonplaats der vreem de gezanten en de vergaderplaats der Staten-Generaal,alsmede de
zetelvan den Hoogen Raad derNederlanden,
ligt 4 uur gaans van Rotterdam en 3 uur
gaans van Leiden aan den Hollandschen
spoorweg, die laatstgenoem de 2 steden vereenigt, alsm ede aan e0n tak van den Rjnspoorweg, die zich naar Gouda uitstrekt.Zj
telt methet onderhoorige Scheveningentruim

'/cuur gaans vandaaraa'
n deNoordzee gelegen, Ongeveer 100000 zielen.'sGravenhage
ls nooit eene ommuurde stad geweest;graaf
Willem .fT, tevens Roomsch koning,stichtte
er in een uitgestrekt bosch een paleis,het-

welk doorzjn zoon I'loris V voltooid werd.
Moselle loopen,en hj had zebehoorljk van In 1528 werd dit vlek door de Gelderschen

versterkingen voorzien. D e versehillende
D uitsche korpsen volbragten met groote
naauwgezetheid de hun met beleid voorgeschrevene bew egingen. Tegen den middag

onder M aarten ran .Apt
sq
sdwzgeplunderd en gedeelteljk verbrand.OmdatdezeOpene plaats
weinig veiligheid aanboody hield prins II5J-

met nadruk beantwoord.Op den regtervleugel der Duitschers opende de artillerie van
het 7de korps hetgevecht, en hetdorp Vaux
met de hoogten van Ansly Nverd veroverd.
Het 8ste korps rukte van Rezonville V00r-

collegiën van Staat eerst naar Utrecht en
vervolgens naar Amsterdam , doch in 1813
koos het Huis ran Orcs.# 'sGravenhagewe-

lem Izjn verbljfteDelft,doch reedsM andeed het9dekorpsbj Vernevilledebatterjen z'
ïf:keerdenaar'
sGravenhageterug.Lodewî
jk
spelen,en zjn vuurwerd doordeFranschen Napoleon verplaatste het H0f en de hooge

derom t0tresidentie.HetpaleisdesKoninqs,

weleer het Oude H0f genaamd,verheft zlch

w aarts en m aakte zich stormenderhand mees- in hetNoord-einde en heeft een ruim en tuin,
ter van St.Humbert,- en de regtervletlgel onder den naam van rprinsessentuin''bekend,

en het centrum der Duitschers hielden den

terwjlhet paleis van den grinsran Orls.
#
vjand bezig,totdatde linkervleugelerom- zich op den Kneuterdjk bevlndten tevoren
heen wa's getrokken.Maarschalk Bazaine be- bew oond werd door koning W illem II.Het
paalde zich bj eene verdedigende houding. paleis der Koningin, achter het Haagsche

Nog andere dorpen werden hem ontrukt.Om Bosch gelegen en het rHuis ten Bosch''ge3 uur na den middag stond de H essische di- noemd,is in 1647 gestichtdoorprinsesA mavisie in het Bois de la Cusse en het 3de ar- Dtxvan sblzzld,de weduw e van prinsFrederik
meekorps bj Verneville, terwjl eerst om 5 A àoztfrïà..Behalve de keurig ingerigtereeeptieuur het 12de korys de linie St.Marie-loeut' zalen vindt m en er de beroem de achthoekige
had kunnen berelken. Nu mogt niet lange: Oranjezaal, door uitstekende meesters vergedraald w orden,en prins A'aylbstran Wo z.- si
erd met zinnebeeldige voorstellinyen uit
retemberg gaf aan de garde bevelom den strjd den m erkwaardigen levensloop van prlnsI'
voort te zetten en St.Privat te nemen.In- Az'
o Hendrik. Voorts heeft men te '
sHage
middels had het 12de korps te Malancourt in het Korte Voorhout het paleis van prins
eene vaste stelling aangenomen en opende er I'
rederik, datvan 1825 t0t 1828 gebouwd en

16 batterjen tegen den regterfank derFran- zeer doelmatig inqerigt is, dat van prins

schen. Om 7 uur was 00k op dezen vleugel
door de verovering van Roncourt en de bestorming van St.Privatde slag beslist,zoodat
aan de Franschen niets anders overbleet'dan
eene ordelooze vlugtnaar Metz.Na een slag,
die 8 uur duurde, w as maarsehalk Bazaine

Hendrik aan het elnde van het Lange Voor-

houtenop den Kneuterdjk hetvoormalighuis

van Jan de W iJJ, later in handen van de
I'
agels en in 1871bewoond door Motley,doch
aangekocht als paleis voor prins Aleœander,
voor wien het thans ingerigt wordt. Voorts

uit zjne vaste positie geworpen en in zjn zjn er vele gebouwen, vooral in het W ileigen land van alle gemeenschap metandere lemspark,die meer op vorsteljke paleizen,
korpsen en met de hoofdstad at
kesneden.Hef dan opverbljven vangewoneburgersyeljken.

'sGravenhage ligt in een der fraalste gedeelten van H olland en is tevens voorzien
korpsen,die aan den slag bj Gravelotte deel van breede straten en ruim e pleinen.Totde
gevolg van dien veldslag was de berenning
en later de overgave van Metz.D e8 Duitsche
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aangenaamste wandelplaatsen behooren er, hage behooren vele t0t de staatsambtenaren
behalve het Bosch en de Zeestraat die naar ofzjn aan het H0fverbonden.V00r '
toveScheveningen leidt,de Yjverberg,het V00r- rige heeftmen er een grootaantalfabrieken,

houten het'
W illemsgark.In hetmidden van vooraljzergieterjentrjtuigtàbrieken enmeudit laatste verheft zlch het gedenkteeken,in belmakerjen.O0k Ontbreekt heternietaan
1863 verrezen ter gedachtenis van het herstel uitmuntende hôtels.Een sieraad derstadisM t

onzeronafhankeljkheidin1813.InhetNoord- Haagsche bosch metzjneprachtigelanenvan
eindeverheftzich hetruiterstandbeeldvanprins zware boomen,metzjnefraajewaterpartjen
W illem f,- op hetplein een standbeeld van en metzjne sociëteitstent,waarkeurige mudezen, - en op het Buitenhof datvan k0- ziek zich op geregelde tjden laat hooren.
ning W illem II.00k is in 1866 in hetV00r- Prachtig is voorts de Zeestl'aat of de weg

hout, nabj het Tournooiveld,een gedenk- naar Scheveningen met zjn lommerrjk geteeken opgerigt ter eere van hertog Bernard bogmte en zjne talrjke villa's, waaronder
:, en eiudeljk is er
rczl Saksen-'
puzzlcr, terwjler vermoedeljk Zorgvliet van Jaoob CJJ.
eerlang op de Plaats een standbeeld van

voor de bewonersde druk bezotshtebadplaats

Tl
torbeekeverrjzen zal.T0tdemerl
twaardige Scheveningen met zjne hôtelsgarnis en fkaai

gebouwen derstad teltmen voortshetBinnen- badhuis,datmen van 'sGravenhage doormidAp/; door graaf Willem 11gebouwd.Hiertoe del van e0n paardenspoorweg bereiken kan,
behoort de groote zaal,een meesterstuk van eene rjke bron van uitspanning.

bouwkunst,waarin 1581Fil'
qps11 werd af- Gravenw eert (Jan van 's), een Nedergezworen,terwjl vöördatgebpuw degrjze landsch dichter, gëboren te Amstexdam tlen
Johan van Oldenbarnereldt in 1619 onthoofd 25sten Augustus 1790,bezochth:tgymnasium
werd. In eene der zalen van hetBinnenhof, aldaar en leverdereedsop zjn 16dejaarhet

voorheen pde Troonzaal''genaamd,vergadert treurspel rTheseus'' naar het Fransch van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en M aroier, hetweik hem den eere-toegang t0t
aan de overzjde vindtmen deTréves-kamer, den Amsterdamschen sehouwbui'g verschafte,

waar in 1609 hetTwaalfjarig Bestand geslo- - op zjn 18de en 19de jaar plfigenia in
ten werd,terwjlthansde EersteKamer der Tatlris' naar Gqymond de la FtlfzcAc?en rBri-

Staten-Generaal in dat gedeelte van '
t Bin- tanni
cus''naar hac'
lne,- op zjn 23stepNinenhofzitting houdt.Voorts heefl men erhet nusdeTweede'
'naar Brfa'
t
bt:- en op ztjn

Rjks-Archief en vele bureaux.Merkwaardig 25ste mcoriolantls''naar La At
zryz, terwjl
isverderde Konlnkll
jke.
MI/JCIIJA6/ metmeer hj later eene nietlwebewerking leverdevan
dan 100000 boekdeelen en vele handschriften, het treurspel van van Haren rAgony sultan
met het Koninkltjk muntkabinet en het Mu- van Bantam''.Op zjn 18de jaar drûeg hj
séum-Meermal
Ano-W estreelzianun:,- dan het metveelbjvalin Felix Meritis zjn verdienM altritshltis, door Johan A.ftzlrif.
s ran .N'
I/,M.SJ'?.
I steljk dichttafereel rRegultls'' voor. Inmidin 1633 gestieht, m etvele zeldzaamheden en dels was hj mettalrjke eerste prjzen van
prachtige schilderstukken van oude meesters het gymnasitzm t0tde academisehe lessen be(de pAnatomische les''van Rembrandt,- de vorderd.Hj studeerdeeerstaanhetathenaeum
te Amsterdam en daarna aan de hoogeschool
DStier''van Potter,enz), hetsladl
tl
ds,
en degerangenpoort,vanw aar in 1672deraad- te Utrecht,en promoveerde in de regten met
pensionaris Joltan de '
I
lvf/ en zjn broeder eene dissertatie ,,De morte civili,tam apud

Cornelis door het graauw naar beneden zjn Romanos quam apud Francos''.Hj werd in
gesleurd.Onder de vele sierljlke winkelsver- 1811 ontvalagervanderegistratieteAmsterdam

dient de prachtige Bazar van deW tler,voo1*- enin 1813inspecteurvanderegistratieinN oordzien van de kostbaarste en sm aakvolste arti- H ûlland,dot!h vroeg en verkreeg Op dem eest

kelen van weelde,eeneafzonderljkevermel- eervolle wjze in 1821 zjn ontslag.ln 1829
ding.00k isereengoedst,
hotlwbt
lrg-lokaal.- vestigde hj zich te '
sGravenhage en in 1844
In de Groote K erk vindt m en er hetpraal- te Oosterbeek bj Arnhem,waarhj in 1851
graf van Jakobrc'z W assenaar-Obdam?en dat lid van den raad en wethouder werd.
van Phili
ps,landgraaf'
van Ad.
s.
s:zl-T#?J@.
sJAcI. Omtrent zjne letterkundige werkzaamheden
Daarenbûven zjn er onderscheidene andere en lotgevallen velqnelden wtj n0g het v0lkerken.Tot de inrigtingen van onderwjs be- gende. In 1819 versohenen ztlne rverspreide
hooren er een gymnasimu, eene teeken-aca- lettervruchten''h waarin, behalve
mRegtllus''1
,,
demie?eene m uziekschool,eene hoogere btlr- ook rllet Verbpnd der Edelen ,pDe Schim
gersahoolmetvjf
jarigencursus,onderscheidene van KarelV ''enz.voorkom en.Tnmiddelshad

scholen van meer t
litgebreid lager onderwjs hj van zjn 18det0tzjn 33stejaareen hpogst
enz.In debehoefte aan ontwikkeling voorziet belangrjken arbeid volbragt door de rllias''
er wjders de maatschappj rDiligentia''!het en de rodyssea'' van Homêrlts in vloejende

genootschap ooefeninq kweektkennis'' enz., Nederlandsche verzen te vertalen.Voorts le-

terwjldemW itteSocleteit''erbezienswaardig verde hj in 1825 eene cantate ptIûdsredding

is wegens hare prachten hare doelmatige in- uitgevaren'',doorBenlteeiopmtlziekgebragt)
rigting. In 1862 is er ook eene diergaarde bezong in 1824 rMarco Bozzaris'', diclltte
aangelegd,welke echterop verre na nietm et Tasso te Rom e''en sehonk aan den Muzendie van Am sterdam en Rotterdam kan w od- alluanak zjn rGedenkstlk van Tut
lcelne''.'
tn

lisnaarltalië,t
l()(
!l1bj
jverenidoe.
halsvereenigingspuntv()O1
-muziek- 1830 deed hj eenitrt
uitvoerlngen ophoogen prjsgesteldwordt.- hetvernemenvandenBelgischenopstandkeerde
Van de aanzienljke bewoners van 'sGraven. hj aanstondsterug en bood den Koning zjne
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diensten aan.Deze benoemde hem t0treferen- heid door wjsgeeren.In 1715 werd hj gedaris bj het ministérie van Buitenlandsche zantschapssecretaris te Londen, en in 1717
Zaken,en vele belangrjkenota's,doorhem hoogleeraar in de wis-en sterrekunde enlater

bewerkt,zjn uitgegeven in hetsReeeuilde 00k (1734)indeFwj
ebr
sb
ue
ard
eer1te
74t
2eL
ove
eid
rl
eene,
d.
Wa
H.
ar
*
hj den 28sten
P
p
i
è
c
e
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i
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i
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e
s
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d
l
n
)
'
'
.
Be
n
o
e
md
t
0
t
staatsraad in bultengewone dienst, volbragt bezateen schranderen,veelomvattenden geest,
hj*in 1835 eeneverpoozingsreisnaarPeters- en hoewel hj Jeqens Newton hooge achting
burg en schreefhetdichtstuk npompeji'',dat koesterde,koos hj in sommige opzigten de
in de vergadering van hetKoninkljk Neder- zjde van Leibnitz. In de wjsbegeerte verlandsch lnstituut voorgelezen werd. Voorts zette hj zich vooral met kracht tegen de
schreefhj zjn belangrjk rEssaisurl'histoire fatalistische leer der voorbeschikking,geljk
de la littérature Neerlandaise'',- alsmede die door Spinoza en H obbenverkondigd w erd.
zjn pcoup d'
oeil sur 1es principalesinstitu- Zjne belangrjkste geschriften zjn: yphysitions scientifques et littéraires du royaume CeS elem enta m athem atica experimentls condesPays-Bas''.Na zjn terugkeeruitRusland irmata (1720, 2 dln, 2de druk 1743)'', verkreeg hj een verlof van 2 Jaar en be- en pphilosophicae Newtonianae institutiones
steedde dien tjd aan een togtdoorDenemar- (1723,2 dln,2dedruk 1706)''.Zjnepoçuvres
ken, Zweden, Finland, Rusland! Turkje, philosophiques et mathématiques (1774)''zjn
Klein-Azië, Sjrië, Palaestina! Grlekenland, doorAll- enduitgegeven.
Maltha, Sicilie, Italië en Zuld-Dt
litschland,
Nieolaas J'
dre-wd Storm van 'dk aresande,
waarvan hj in 1840 en 1841 onderden titel een Nederlandsch dichter, t0t een geheel
HetNoordenenhetoosten''eenlezenswaardig andergeslachtbehoorendp dandevoorgaande.
reisverhaalin 2 deelen geleverd heeft.In 1848 Hj werd geboren te 'sHertogenbosch den
schreefhj de brochures:rlletoogenblik en 26sten Maart 1788,kwam reeds vroeg te R0tde toekomst'' - en pllet ontwerp van terdam om zich v00r den handel te vorm en
Grondwet in April 1848, met de Grondwet en werd deelgenoot in de qrma van Gennep
van 1840 vergeleken.''
en Zoon aldaar. W eldra echter zag hj zich

. Tjde
ns ztjn verbltifteAmsterdam washj geplaatstinadministratievebetrekkinren-Reeds
lid en voorzitter derPlaatseljke Schoolcom- ln 1806 was hj substitut
lt-secretarls van de

missie, - voorts commissaris van den Stads- Kamer van Koojhandelte Rotterdam,werd
schouwburg,bestuurder der Koninkljkemu- in 1816 secretams dier K am er en in 1839 seziekschool, en hononair lid dermaatschappj cretaris van de stad Rotterdam ,- eene be-

XFelix Meritis''.Voorts was hj lid en meer- trekking, die hj 20 Jaar bekleedde.Voorts
was hj regter in deregtbank van KoophanhetKoninkljk Nederlandsch Instituut,en 1e- del, lid en secretaris van het Colleqie van
m alen yoorzitter van de Tw eede klasse van

verde 4 letters op het door dat geleerd lig- regenten over de gevangenis, oëcler der
chaam uitgegeven rGlossarium''op de werken schutterj enz., terwjl hj zjne vrje uren

van Hof'
t.Hj stond er van 1817 t0t 1830 gaarne wjdde aan de beoefening derNederaan het hoofd van de Broederschap derVrj- landsche gyschiedenisen letterkunde.Behalve
m etselaren en w erd in 1836 gekozen t0tgrootbjdragen ln OnderscheideneJaarboekles en in
redenaar bj hetGroot-oosten van Nederland. de pBjdragen voorvaderlandschegeschiedenis
Voortswashj 1idvanonderscheidenegeleerde en oudheidkunde van Ts.An. Njhof'' gaf
genootschappen, onder anderen van (1e Leid- hj in 1817 een bundel pLuimige poëzj''in
sche Maatsehappj van Nederlandsche letter- h
etlicht,en overleed den 9den Januarj 1868.
kunde. O0k was hj versierd met de orde - Zjn eenige zoon Carel .
r tvïl.
sStorm '
tl
tzs

van den Nederlandschen Leeuw ,m etde PO01- 'sGravesande is lid van de Tweede Kamer
ster van Zweden en Noorwegen en met de der Staten-Generaal.
Grieksçhe kommandeurs-orde van den VerlosGravesend , eene levendige stad in het
serjterwjlhjin 1841degroote medaillevan Engelsche graafschap K ent, ligt op den zuiverdienste van den Hertog van Saksen-W ei- deljken oever van de Theems,41/c geogr.

mar ontving.Hj overleed te Oosterbeek den
29sten Maart 1870.
Gravesande ('s).Onderdezen naam vermelden wj:
W illem Jaeob1llz)'#Graresande,een Neder-

landsch wis- en natuurkundige.Hj werd geboren te 'sHertogenboschdenQ7stenSeptember
1688,enstudeerdeteLeidenaanvankeljkinde
regten,doch later in de wis-en natuurkunde.

Reeds 0q zjn 19dejaar gafhj eeneproeve
in het llcht over de doorzigtkunde, welke
door Bernonllizeer geprezen werd.Metandere

mjl beneden Londen aan den Noord-Kentspoorweg, en heeft in hare oudere wjken
naauwet kromme straten, maar in de voorsteden fraaje gebouwen.Men heefl er een
Qink stadhuis,een letterkundigFenootschap,
vele kofjhuizen en hôtelsen rulm 21000inwoners,die zich hoofdzakeljk bezig houden
met scheepvaart en visscherj. Beneden de
stad ligt New Tavern-fort en aan de overzjde del'rivierTilbury-fort.N0g verder naar
beneden wordt voorts de rivierdoor 2 forten,
elk met 50 zware stukken geschut, verde-

Jeugdige geleerden schreef hj van 1713 t0t d
Gigd, alsmede door 2 drjvende battetjen.
1722 het rlournal littéraire'',dat vrrvolgens ravesend wordt beschouwd als het uitelnde
onder den titel van rlournalde la re'publique

van de haven van Londen en is alzoo de

des lettres'' werd voortgezet.Zjne artikelen verzam elplaats der groote, uitzeilende koopover w iskunde werden metbelangstelling ge- vaardjschepen. O0k worden de baden er
lezen door wiskundigen,en dieoverdevrj- druk bezocht.W jders zjn de omstreken er
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zeer vruchtbaar,zoodatzj dehoofdstad van wtjuitdevoorgaandeeeuw Clairawt,Lagrange,

uitmuntende groenten voorzien.NadatLonden Toùil:'M ayer, Enler en Laplace, en uit de
door middel van spoorwegen eene versnelde tegenwoordige Gauss,Besselt.S#zlyt-,Plana,
gemeenschap met de kustplaatsen verkregen Toït
st
sp?
l en Leven'
ler.Erbljftechterop dat
heeft,is echter de visscherj te Gravesend gebied voor de nakomelingschap nog veelte
doen 0V0r.
aanmerkrljk verminderd.
Gravltatie ofaïyemeene zwaarte,ook we1
Voor de practjk leveren de wetten ran

aantrekkinyskvach,
t(ziealdaar)genaamd,isde Kepler de beste tbrmules. Kepler heeft die
werking van eene algemeene wet desheelals, wetten dool
.jverige waarnenllllg en berekewelke het eerst dool-Nel
vton is aangewezen, ning gevonden, lang voordat Netvton de w et
terwjl hare oorzaak n0g altjd in het ver- der gravitatie ontdekt had.Ze zjn de volborgene sehuilt. Die wet is deze) dat e1k gellde:PD ()planeten bewegen zitllllangsellipstofdeeltleop iedcrauderstofdeeltjeeeneaan- sen? in wier péne brandpunt zich de z0n
trekkingskraehtOefent,die inregteredenstaat bevlndt, de tweedemagten der om loopst0t zjne massa en in omgekeerdoreden van tjden van verser
hillend: planeten staan t0t
hetvierkantvan zjn afstand.Ncmtmellde elkander in verhouding als de derdemagten
aantrekkingskracbt 'p, de massa M en de af- van hare gemiddeldeafstanden van de zon,stand r,dan w ordtgenoemde wet der gravi- en do voerstraal?diedezon meteene planeet
tatie aangeduid door de formule r =

verbindt,snjdtln geljketjden gelt
jkeruim-

. t0n afvan de Oppervlakte derom loops-ellips''.

T0tdeontdekking dereerstewetwerdhj

Teregt noemt Laplaee den beroem den Newton gebragt doorhetwaarnemen van deloopbaan
nietalleengeleerd,maar0ok gelukltig,pwant'', van Mars,welke eene aanmerkeljke excen-

zegt hj, mer is slechts ééne wereldwot,en
De gravitatie is alzoo geeneafzonderljl
te
kracht? zooalsde maqnetische,electrische Of
galvanlsche,zoodatztlzicht0tenkeleligcha-

Newton heeft ze ontdekt.''

men uitstrekt,- en O0k geene polairekracht,
die uit bepaalde punten en in bepaalde rig-

triciteitbezit.Deomloopstjden derplaneten

waren reeds laug bekend, ctn Xepler wist,
datMarsin 686 dagen en 23 uren,endeaarde
in 365dagenen6urenhnnnebanendoorloopen.

Stelt in bjgaande figuur de ttirkel de 100p-

tingen werkt. Zj is eene algemeene, die,
tegeljk actiefelApassief,alle stofdeeltjesomvat.D e aarde trekt de zOn aan,maar wordt
tevens door deze aangetrokken m et eene
kracht, die, wegens de m eerdere m assa van

deze laatste, 350000-maal zoo groot is.Zj

geldtook niet uitsluitend voor de m iddelpunten der hem elligcham en! maar Overal w aar

zich stof bevindt.Het ls hierbj slechts(
le
vraag hoeveel, en Op w elken afstand? M tm

heeftOnderzooht,Ofmen bj de werking van
deze kracht O()k eenige verwantschap k0n

ontdekken,ofbjvoorbeelddezwaartekracht
van Jupiteranderswerkteo?demanen dezer
ylaneetdan opanderehemelllgchamen,enmen
lst0tde overtuiging geltomen,datzj in het
ganseh heelal,voor zoover wj hetkennen,
op dezelfde wjze - alzoo volgens de wet

?
l

t
:tl''
:
-zjk.

van Newton - werkt.Dââr bewegen zich

donkere ligchamen Om lichtgevende (planeten
Om de zon), lichtgevende om lichtgevende
(dubbelsterren),lichtgevende om doukere (Sirius enz.),en allen ten slotte olu êê1
&zwaarte-

punt,hetwelk geenem assa behoefttebezitten.

Bj de toegassing dergravitatie-wetonder-

scheidt men lntusschen de hoofdwerking van

de bjkomende,welkelaatstemen - schoon
ten onregte - met den naam van storim en

Gravitatie van Ik-epler.

bestempelt.Immersook dezezjnaandezelfde baan d0r aarde en 8 de zon voor,zo()kan

algemeene wet Onderworpen. De aarde v0l- men van de aarde uit hetpuntA harer100pbrengtharenl0opo1uonzezon,enwjzigingen, baan Mars waarneinen in a.Na verloop van
welke die loopdoordeaautrekkingvanandere 686dagen 23 uur(den omloopstjd van Mars)
planeten r
,ondergaat) noemt men storingen. heeft de aarde haren Omloop 17,
's maalv0lDeze laatstekunnen echterjuistdoormiddel bragt, en bevindt zieh iu A ',vauwaar nlen
der w etvan Newton berekend w ordën.
nu Afars waarneemt i11 de rlgting A'a,. D ()
Na Newton hebben vele wis-en sterrekun- beide zigtingsljncn sni
jden t'lkandi
n-il
1 a en
digen zieh m etde pntwikkeling en toepassing vormen met de koorde AA ' een driehoek,
dier wet bezig gehouden. Van hen noem en w aaruit men het punt a in de ruimtebepalen
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kan.Mendoetvoortsdergeljkewaarnemingen leger van 10000 man, door den hertog llx
uit de punten -/ en .B'en bepaalt hierdoor Nortltumberland verzameld verliep geheelen
het punt b. Z00 was hetvoor Kepler moge- a1,en Maria werd den 19denJulj doorden
atsraad,in overeenstemming met denmagiljk,zulk eenereeksyan punten in de100y- ssttaraa
t van Londen,t0tKoningin uitgeroepen.
baan van Mars te bepalen,dat hj hierult
hare gedaante- die eener elliys- k0n 0p- Jane legde op denzelfden dag de kroon neder,
maken.Hj pastedezeontdekklng aanstonds diezj gedurende10 dagen metweerzin had
t0eop deoverigeylaneten,en vond nu ook, getorscht, doch werd eerlang metharen gedat de z0n zich ln het êéne brandpunt be- maal, haren vader en haren schoonvader in
vindt, en dat de voerstraalin geljke tjden hechtenis genomen en in den Tower opgegeljkegedeelten van deoppervlaktederellips sloten.Nortltumberland moestreeds den 22sten
doorlooqt.- Meermoeiteveroorzaaktehem de Augustushetschavotbeklimmen,terwjlk%ufontdekklng der tweede wet.Nadathj hier- folk voorloopig in vrjheid werd gesteld.00k
over Jaren lany gepeinsd en gerekend had, over Jane en haren gemaalwerd het doodvond hj haar ln Mei1618 - geljk hj zelf vonnis uitgesproken;men WaSechternietvan
verzekert- op eenetoevalligewjze.Daarna voornemen om het ten uitvoer te brengen,
berekende hj nieuwetafelsvoordeplaneten daarzj den daartoevereischten ouderdom van
17 jaren n0g nid bereikt hadden,doch het
(TabulaeRudolphinae).
vf-z#àl
Keple? ontdekte de wetten van 0ns zonne- deelnemen van den hertog van t
k aan
stelsel. Het bleek echter,dat zj heerschen d0n opstandvan Thomaslrïcf(Februarj1554)
in het gansch heelal,daarzj slechtsgevol- tegen de Koningin gaf aan het l0t van het
gen zjn van de gravitatie-wet,d00rNewton Jeugdig paareeneongunstigewending.M aria,
aan hetlicht gebragt.
op dat oogenblik t0tbloedlgem aatregelen geGray.Onder dezen naam vermelden wj: neigd, deed de gevangenen aankondigen,dat
Jane Grct
d
/, koningin van Engeland.Zj het doodvonnis binnen 3 dagen z0u voltrokwas de dochter van de markiezin I'
rannoca ken worden en zond hun een R.Katholieken
rcs Dtwset en de achterkleindochter van geesteljke, die vruchtelooze pogingen aanRendrik FJJ, koning van Engeland. In af- wendde, om hen t0t de R.Katholieke Kerk
zondering opgevoed en toegerustmetde kost- tebrengen.Den12denFebruarj haddeteregtbaarstegavennaarligchaamengeestyvermoedde stelling plaatsin den Tower,omdatdeStaatszj de plannen niet,waarin eene eerzuchtige raad vreesde,datdeJeugd en schoonheidvan
partj haar z0u betrekken. Edltard FT,de Janemedeljden zouden wekken bj hetvolk.
zoon en opvolger van Hendrik FH T,had,in Zj aanschouwde door een venster hetv01strjd metden wilvan zjn vadexenvan den trekken der doodstraf aan haren echtgenoot
staatsraad,zjne zusters Maria en Eloabetk en beklom toen met rroote beradenheidhet
a1s onwettige telgen van de troonsopvolging schavot,zich beklagenqeoverhare zwakheid,
uitgesloten en de Jeugdige Jane G'
rct
y, a1s datzj de kroon had aangenomen.Vjfdagen
eene jverige beljderes van hetProtestantis- lator werd haarvaderonthoofd.Hare treurige
mus, tot zjre opvolgster benoemd. Deze lotgevallen hebben stof geleverd voor onder-

m aatxegelw asgenom en vooralop aandringen scheidene dramatische tafereelen,onder andevan Dgdley, hertog van Northumberland, ren voordatvan Feitlt,- voortsaan Delaroae

die tevens zjn Jongsten zoon,lord Guilfovd vooreeneuitmuntende schilderj.
Df:c//6y,m et Jane in den echt verbonden en
Thomas Jrcy,een Engelsch dichter,geboharen vader t0t hertog van S'
afblk verheven ren te Londen den26stenDecember1716.Hj
.

had.Na den dood van Edltard (6Julj 1553) bezocht de schoolte Eton en de universiteit
spoedde zich Northnmberlandnaarzjneschoon- te Cambridge,waarhj in deregtenstudeerde,
dochter met de tjding,dat zj den troon en verrezelde zjn vriend Horaee Wal
poleop
m oest beklimmen, w aartoe zig- niet zonder eenerels doorFrankrjk en Italië,maarvermoeite Nverd overgehaald. Hierop geleidde

men haarnaarden Tower,en den lodenJulj
15.53 werd zj t0t Koningin uitgeroepen,
waarbj het volk,overtuigd van de onregtvaardigheid van zulk een bedrjf,een diep
stilzwjgen bewaarde. Het was echter aan
Northmmberlandnietgelukt,Mariainzjnemagt

liet hem te Reggio en keerde in 1741 alleen
in E ngeland terug.Hj vestigde zich teCambridge, werd er in 1768 hoogleeraar in de
nieuwe talen en in de geschiedenis,en over-

leed aldaar den BostenJulj 1771.Zjne alge-

meen bekende elegie 0l!een kerkhof, door
hem in 1749 vervaardlgd, heeft hem den

te krjgen.TerwjlhetoverljdendesKûninps bjnaam va'n rBritschen Plndarus''bezorgd.
3 dagen verborgenbleef,hadhjhaarwelult- Zjne overige gedichten,waaronderzich 00k
genoodigd, om zich naar Londen, naar het een Latjnsch vers (De principiis cogitandi)
ziekbed van haren broeder,tebegeven,doch

bevindt,bevatten oden,zooals:rTheprogress

zj was bj tjds doorden graafranArundel ofpoesy''hymnen enz.en onderscheiden zich
gewaarschtlwd en,schoon reedsop reis,naar door grooten rjkdom van beelden en door
Kenning-hall in Norfolk teruggekeerd. Van een sierljken versbotlw.00k leverde hj over
hier rigtte zj een schrjven aan den staats- zjne reis naarItalië eenereeksvan belangraad,beloofde algemeene am nestie en riepden rjke brieven, welke door zjn vriend Mason
adel 0p, om hare regten te handhaven.De in 4 deelen zjn ui
tgeqeven.
vloot koos aanstonds hare partj en zelfsde
Asa Grlt
?
/,een verdlensteljk Noord-AmeriProtestanten schaarden zich.onderde belofte kaansch kruidkundige. Hj werd geboren te
van godsdienstvrjheid,aanharezjde,- een Parjs in den StaatNew-York dûn 18den No-
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vember 1810 naza in 1834 deelaan de OXPe- uitwendige welvoegeljkheidsvormen vanzjne
ditie van Wilkes,zag zich in 1842 benoemd betrekking. Hj vertrok derhalve a1s abbé

t0t hoogleeraarin de natullrljkehistorieaan
Harvardcollége te Cambridge (in Massachusetts), deed bj herhaling reizen in Europa,
en schreefOnderanderen:rElementsOfBotany
(
1836)'',- pFloraofNorth-Amexica,(1838)''
,
n the Northern United
rManual ofbotany i

States(1848,2dedruk 1858)'',- pGeneraof
the plants Ot'the United States (1848)''en yBotany of the United States Paciflc ex-

plorlng expedition (t854)''.

çlreat Eastern is de naam Van het

grootste stoomschipj hetwelk t0thiertoe gebouw d werd.Hetw asingerigtt0tvervoervan
3000 gew one passagiers of10000 soldaten en
had eene ruimte van 22500 t0n met een
nom inaal stoom vermogen van z6oo-paardelA-

kracht. Het had dageljks 300 t0n kolen

naarParjs,behoordeert0tdefraajegeesten

en wist de gunstteverw erven van den maarschalk d'
E strêes. Deze nam hem mede naar

hetkasteelVeretin Bretagne,waarhj zjne
droomen van een aardsch paradjsverwezenljktzag.Delosbandigheid zjnerlovenswjze
wordt afgesyiegeld in zjne rcontes''en verdere geschrlften.Zjn gedicht pphilotanus'',
tegen de Jezuïeten gerigt,werd later in het
Latjn vertaald.Hj had een uitstekendtalent
a1s voorlezer, en zjne werken werden bj
herhaling - Ook te Amsterdam in 1759 gedrt
lkt.Hj overleed te Toursden zdenApril
1743.
Greeley (Horace),een invloedrjk NoordAmerikaansch dagbladschrjver, geboren te
Amherst in New-Hampshire den 3den Februarj 1811,werkteeersta1sboekdrukkersgezel
te New-York, verkreeg er vervolgens eene
eigene drukkerj en gat'in 1834 metJonan

noodig, k0n een voorraad brandstof bergen
voor 40 dagen en liep met eene snelheid
van 14 knoopen in het uur. M en vond er
laadruimte voor 10000 t0n goederen,alsmede '
c lckyfdr den pNew-Yorker'' in het licht,
voor de bagage van 4000 passagiers.Ditvaar- een weekblad voor letterkunde.Toen ditech-

tuig,dat wegens zjn diepgang slechtswei- ter na verloop van ; jaar gestaakt moest
nige havens k0n aandoen en alzoo weinig ge-

wordentstichttehj (184i)desNew-York-tri-

schiktwasom grootegeldeljkevoordeelenop btlne'' een dagblad, hetwelk eerlang een
te leveren, had bjna 8 millioen gulden dageljksch debietverkreeg van 30000exemgekost.
plaren,terwjlvan een wekeljksoh uittreksel
G rebe (Karl Friedrich August), een n0g 120000 exemplaren verkocht werden.In
uitstekend beoefenaar der bosch-cultuur in

1848 w erd Greeley gekozen t0t lid van het

Duitschland,geboren den zostenJunj 1816te Congrès,doch hj legde weldra zjn lidmaatGroszenritte bj het Habichtswald, bezocht schap neder en bezochtin 1851 Etlropa,waar
de polytechnische school te Cassel?daarna de hj tot lid van de Tentoonstellingsjury te
school voor bosch-cultuur te Melsungen en Londen benoemd werd.Na zjn terugkeerbeeindeljk de universiteit te Berljn,en werd jverde hj zich om in 1853 cene tentoonstel-

leeraar aan de schoolvool-staathuishoudkunde ling t0tstand te brengen te New-York.Voorts
en landbouw teEldena,alsmedeprivaat-docent behoorde hj t0tdevurigste jveraarsvoorde
aan de tlniversiteit te Greifswald. In 1844 af
schaënr der slavernj, werd in 1873 de
kwam hj als pForstrath''in dienstvan den tegencandldaat van Grant, doch stierf kort
groot-hertog ran Saksen-Trrdï-txr, was nog- daarna.

maals korten tjd werkzaam alshoogleeraar

Greenock, eene belangrjke zeestad in

v0n Seiten des Staats (1844)''
,- rGebirgskunde, Bodenknnde und Klim alehre in ihrer
Anwendung auf Forstwirthschaft (Bde druk
1871)'')- mDer Buchenwaldbetrieb (1856)'')
-

er een m arm eren standbeeld verrezen tereere
van James Tfrc/f,den uitvinder vanhetstoom werktuig.M en vindter :6kerkenenkapellen,

te Greifswald,en werd toen directeurvan de Schotland en tevens een station voor 00rl0gnieuw e schoolvoor boseh-cultuur te Eisenach. schepen,ligt i
'n het graafsehap Renfrew ,een
Voorts volbragt hj verschillende wetenschap- uur gaans beneden Port-Glasgow , aan de
peljke reizen door Denemarken. Zweden, Clyde en aan den spoorweg,heeft een gûed
Noorwegen,Engeland,Frankrjk,Zwitserland voorkomen en telt ongeveer 60000 inwoners.
en Tyrol, en is sedert 1865 nGeheim Ober- Zj beziteenegoedehaven,uitmuntendedoks,
forstrath''. Van zjne geschriften noemen wj: - voortsvele scheepstimmerwerven,aanzienDD ie Beaufsichtigung der Privatwaldungen ljke gebouwen en tkaatle villa's.In 1838 is

e
pDi

Betriebs- und Ertragsregtllirung der

eene Latjnsche school,eene stads-bibliotheek

en eene vereeniging vanhandw erkslieden.M en

Forsten (1867)''
, - rDie Lehrforsten der heeft er op het naburig gebergte een meer
eisenacherForstschule(1853)'',- en nietlwe gevormd, dat zjne wateren naar Greenock
uitgaven van Onderscheidene geschriften,die
Op bosch-cultuur betrekking hebben.

zendt,Om er in verschillende fabrieken t0t

beweegkrachtte dienen.Erzjnnameljk vele
Grécourt (Jean Baptiste Joseph Villaret stlikerraënaderjen,jzergieterjen,machinende),een Fransch dichter,die zeerloszinnige fabrieken, spinnerjen enz.Belangrjk zjn er
verzen in het licht gezonden heeft, gebo- ook dehari
ngvisscherj,de scheeqvaarten de
Tegenover de stad llgt de badren te Tours in 1683, was voor den gees- handel.
teljken stand bestemd,studeerde te Parjs, plaats Helensburgh met omstreeks 5000 in-

en werd in 1697 kant
lnnik in zjnegeboorteplaats. Hoewel hj dool,zjne meer satyrieke

W 0n0rS.

Greenough (Horatio),een verdiensteljk

dan stichteljke leerredenen noq al Oggang Amerikaansch beeldhouwer,geboren den 6den

maakte, k0n hj zich niet schlkken ln de Septembel. 1805 te Bûston in Massachusetts,
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bezocht het Harvard-collége te Cambridge a1- tingen van weldadigheid en een groot aantal
daar, wjdde zich vervolgens aan de kunst villa's.De spoorweg van Londen naarGreen-

en vertrok naar Italië,waar hj onder de wich loopt over een l'eusachtig viaduct,hetleiding van Tltorwalhen en Teneraniwerk- welk Op 878 bogen rusten zich hoog boven
zaana &vas.In 1827 keerde hj naarAmerika de huizen van Southwark eenewjk van
terug,doch Yveldra begafhj ziehwedernaar Londen - verheft.

Euroga,waar hj eerstte Parjs vertoefde, G régoire (Henri, graafl, bisschop van
om zlch daarna te Florence te vestigen.In Blois, die in de groote Fransche Omwente1851bezochthj nogmaalszjn vaderland,om ling eene belangrjke r0lheeftvervuld,werd
er eene Op last van het Congrès door hem geboren te Vého bj Luneville op den 4den
vervaardigde groep r'rhe Rescue'',bestaande December 1750.Tn 1788 werdzjne prjsveruit eene plantersfamilie en een Indiaan,over handeling rEssaisurla régénerationdesJuifs''
te leveren.Hj overleed teSomervilleinMas- door de Académie te Metz bekroond.l'
lj was
sachusetts den 18den December 1852.In 1843 pastoor te Emberm esnil in Lotharingen en
had hj zjnmeestberoemdkunstgewrochtv0l- werd in 1789 door de geesteljkheid van het
tooid,nameljk een ruiterstandbeeldvan W @s- digtrict Nancy naar de Constituérende VergaMwp/px,hetwelk thansgeplaatstisin hetCapi- dering gezonden, waar hj met jvel'werkt001.Van zjne werken vermeldenwj voorts: zaam was.W eldra werd hj door degemeenMadora'' - rDe zingende Cherubimf' - ten van hetbisdom Bloist0tbisschopbenoemd
nDe engel Abdiël'',
en rvenus in den en was de eerste,die den burger-eed aiegde.

wedstrjd om den prjs der schoonheid''
.Zj Reeds na de vlugt van Lodewuk X FT had
onderscheiden zich door bevalligheid en zui- Grjgoi
re er in de Nationale Vergadering Op
verheid van vormen en door oorspronkeljlk- aangedrongen,den Koning terverantwoording
heid van opvatting.
te roepen.Als afgevaardigde naar de ConvenGreenw ich,eeneaanzienljkestadin het tie, waar hj in 1792 in eene heftige redeEngelsche graafschap Kent,op den zuidelj- voering de geschiedenis der koningen het
ken oever van de Theems en aan den spoor- martelaarsboek der volkeren noemde, droeg
weg,wordt,schoon eengeogr.mjlvanLonden hj veel bj tot afschaëng van het koninggelegen,alseenevoorstadvandezebeschouwd,
en teltmet Deptford en W oolwich omstreeks
150000 zielen. Deze stad is vooralberoemd
wegens haar hospitaal voor Ou4e zeelieden
en wegens hare sterrewacht. Het gebouw ,
waarin genoemd hospitaalzich bevindt,werd
door Karel 11 t0t paleisbestemd,doch door
W illem III in een marine-hospitaalherschapen en d00r de koninginnen M aria en Anna
vergroot. Het is door een terras van de
Theems gescheiden, van zandsteen opgetrokken,en bestaatuit4vierkantebinnenpleinen.

schap en t0t stichting der Republiek.Terug
gekeerd van eene zending,diede vereeniging

van SavoyemetFrankrjk tendoelhad,nam
hj wederjverig deelaan de beraadslagingen
derConventie,vooraloverhetonderwjs.Met
kracht verzette hj zich tegen hetwandalismus derOmwenteling,hetwelk zich vergreep

aan de yedenkteekenen der kunst.Vooral
door zjn lnvloed werdhetBureau deslongitudes en het Conservatoire V001* kunst en
ntjverheid opgerigt. Toen Gobel,de constitu-

tionéle aartsbisschoy van Parjs, en andere
Hetaantalinvalidematrozen,in hetgebouw geesteljkenhetChrlstendom afzwoeren,kwam
verqleegl,was aanvankeljk 300 en lsthans hj tegen hen in verzet,zich beroepende op
vertlenvoudigd, terwjl n0g 32000 niet-inwo- de vrjlleid van godsdienst.Na de ontbinding
nenden eene Jaarljksche ondersteuning ont- derConventiewerdhj lidvan denRaaf
lvan
vangen van 4 tot 27 yond sterling.Methet Vjfhonderd en vervolgens - na den 18den

prachtigehoofdgebouw lseen uitgestrektpaxk Brumaire - van het W etgevend Ligchaam .
verbonden, - alsook een ziekenhuis, eene Na het sltliten van het Concordaat,waartoe
school en een weeshuis voor matrozenkinde- hj zelfmedewerltte,moesthj op bevelvan
reu, waar 800 kinderen geplaatst zjn.De denPausdenbissehopsstafnederleggen.Daarna

inkomsten van ditgesticht beloopen bjna een echter werd hj lid van den Senaat en t0t
millioen gulden.- In hetpark te Greenwich
werd voorts in 1675 door Karel 11 de beroemde sterrewacht gebouwd, die, voorzien
van de beste instrumenten,onderhetbestuur

van de Admiraliteit is geplaatst.Zj ligtop

51028'38/ N.B. en op 17*39/46/ O.L. van
den meridiaan van Ferro.De Engelschen hebben echter den eersten meridiaan over de
sterrewachtvan Greenwich getrokkenjenmen
heeft dit algemeen op de zeekaarten in toepassing gebragt. - Op het plein vöör het
hospitaal verheft zich het marmeren standbeeld van Georye II.M en heeftervoortsver-

graaf verheven. Na den valdes Keizers ont-

wikkelde hj in het geschrift rDe la constitution françaisedel'an 1814 (1814,4dedruk
1819)''de grondslagen,waal'
op de constitutionéle vrjheid behoorde te rusten.Na den
terugkeervan Napoleon verhiefhj alslidvan
het Instituut zjne stem tegen de herstelling
van hetKeizerrjk.In 1819 zag hjzich door
het departement Isère naar de Kamer afgevaardigd,waarover dekoningsgezindenhoogst

ontevreden waren,zoodat het hun yelukte,

die verkiezing te vernietigen.Na dlen tjd
wjdde hj zich aan de wetenschap,en overschillende kerken, scheepstim merwerven, fa- leed den 28sten Mei 1831.Van zjne werken
brieken enz., terwjl eene waterleiding de vermelden wj voortsn0g:pllistoire dessectes

stad van goed drinkwater voorziet.Tenzuiden religieuses (1810, 2 dln, 2de druk 1828j 5
van het park vindtmen hetdorp llaekheatlt dl1
zl'' - pDe la traité etdel'esclavagy des
met een letterkundig genootschap,veleinrig- noirsetdesblancs(1815)'',- nDelallttéra-
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ture desnègres (1808)'',- rEssaihiBtorique overleed. - W e-qyius X1II (1572-1585),
sur 1es libertés de l'église gallicane (1818, voorheen lwonoompayno,maakte zich verdienQde druk 1826)'' - en rDe l'iniuence du steljk door hetverbeteren van den kalender
Christianisme sur la cendition des femmes en door eene uitmuntende uitgave van het

(1821)''.Belangrjk zjn ook zjnemMémoires
(1839)''.
Gregorius. Onder deze naam vermelden
wj in de eerste plaats 16 pausen.Terwjl
wj van Greyorilts1, FTfen X VIn0gafzonderljk zullen spreken,deelen wj Omtrent
hen hetvolgende mede:
Greyori'
ttsI,deGrootebjgenaamd,regeerde
van 590 t0t604.- Greyorius11 (715- 731)
bestreed het verbod van Leo deT.
stxffrg'e om
beelden in de kerken te plaatsen, verbond

Corpusjuris canonici'' maar vierde0ok de
Bloedbruilofl te Parjs meteen dankfeesten
deed ter herinnering daarvan een gedenkpenning slaan.- GeeejorinsJffTr,tevoren l%icolo
zv
bztf
rcf'
l,een vriend der Fransche Ligue,
-/
regeerdevan 5 December 1590 t0t15 October
1591.- Gregori'
tbs X V (1621--1623),eerst
Imdoviei genoemd, stiehtte in 1622 de C0ngregatio de propaganda ide,- besliste dool.

zjn magtwoord den strjd Overde onbevlekte

Ontvangenis Van M aria, en bragt het Pere-

Winfried aan de belangen van den Heiliyen monieelin zwang,hetwelk thansn0gbj het
Stoel, en genoot de voldoening,dat konlng kiezen van een patlsgebrtlikeljk is.- GreOfa van Mercia den Pieterspenninginvoerde. porï'lf.sX Trl regeerde van 1831 tot 1846.
Greyoçiws III(731- 741)benoemde BoniGre
gori'
us I ofde Groote,een der merk/'
txcïl.
v t0taartsbisschop en apostolisch vicaris waardlgste Pausen,was de telg van een aanen zette den strjd van zjn voorganger tegen zienljk geslacht en werdgeboren omstreeks
'

devjanden derbeeldenvoort.- GreyoriusIV hetJaar540.Hetambtvan Romeinsch prae(827-843) wilde eene beslissende uitspraak t0r verwisselde hj op Iojarigen leeftjd met
doen tusschen Lodewuk de Vrome en diens de monnikspj?doch reedsonderPelagi'
tbs11
Zonen , en bevedigde a4wetz'
rïl,
v alsaartsbis- werd hj ltoomsch diaken,daarna Pauseljk
schop van Ham burg.
t7rdlorcld V een
neef van keizer Otto 1II Tierd door dezen
in 996 t0t paus benoem d, bragtaartsbisschop
Arnul
f weder Op zjn zetelteRheims en bevorderde de scheiding van koning Robertvan

gezant te Constantil
xopel, toen abt van een
door hem gesticht klooster te Rome, en in

590 paus,waarna hj in 604 Overleed.Hj
heeft veelgedaan Om hetgezag van den Heiligen Stoeluittebreidenentebevestigen.Hj

handhaafde het regt van den Paus,om het
Gregori'
us VI,te vorenJohannesot'Gratianltst hoogste bewind te voeren in de Kerk,en
wist in 1044 Benedictlts IX en Sylrester 1II toen de Patriarch te Oonstantinopelzic'
h den
dooryeldtebewegen,om depauseljkewaar- titel aanmatigde van roecuménischen bisdigheld aanhem alleen overtelaten,maarhj schop'' noem de GreyoriIts zich m ethoogmoeW erd in 1046 door keizer H estdrik III afge- dige bescheidenheid den rkncchtderknechten
zet.- Geeyori'
tts VII xegeerde van 1073 t0t G0t
ls''.De ingewikkelde staatktlndige omstan1085.- Greyovi'
ts (VIII),vroegerBardinns digheden in Italië na den invalder Longogeheeten, was aartsbisschop van Braga en barden maakte hj Op eene schranderewjze

zjnegemalinBertha,dot
!h overleedin999.-

werd in 1118 door de Keizerljke partj t0t dienstbaar aan het plan,Om deafhankeljktegenpaus gekozen,maar k0n zjn gezag niet heid te vernietigen van den Heiligen Stoel
handhaven,zoodathj gewoonljltnietmedege- met betrekking tût den Keizer.Tevens zooht
rekend wordt. - Grngori'
us VI1I was een hj deGermaansche Statellaan Rome tevervl-edelievend m an)diein October1187gekozen
werd en reeds in December daaraanvolgende

binden en door de Angelsaksische zending
het gebied der Kerk uittebreiden.A1skerk-

overleed. - Greyoriws IX (1227- 1241) een leeraar betoonde htjzith een voorstander der
kleinzoon van lnnocentius J.J'
T,w asn0g hef- gevoelens van A'a-qnstin'
tts en gafaan deeeretiger dan dezet streed tegen I'rederik .11 en dienst een meer zinneljl
ten vorm.W èlverbenoemde de Dominicanen dtlurzaam t0tzjne klaarde hj zich tegen de vereering van beelInquisitoren. - Greyorius X (1271- 1276) den, doch hj bevorderde tevens de later
deed Op het Concilie te Lyon vruchtelooze
pogingen, om de geloovigen t0teen nieuw en
Kruistogtop te wekken:alsmedeom deW estersche Kerk met de Gneksche te vereenigen.

gevestigde meeningen Omtrent het mis-ofer,
het vagevuur en de dienst der Hei
liqen en
reliquieën.Van hem is deavondm aals-llturgie
afkom stig,w elke thans n0g in de R.KathoHj vond in R'
tdolfran .
/.
ftzùy/?
z
l
fr.
geen gehoor- lieke K erk gebezigd wordt,en hj heeftzich
zamen dienaar.- GreyoriltsXI(1370- 1378) tevens door het stichten eener zangschoolte

keerde,op aansporing van deheiligeBriyifta Romeverdiensteljk gemaaktjegenshetKerken Cathamina van Sléna, van Avlgnon naar gezang.Hetmiddeleeuwscheverhaal,dathj
Rome terug,maarhetgeltlktehem niet,zjn de Palatjnsche boekerj aan devlammen gegezaginTtaliëteherstellen.- Gregori'
usX1h oFerd heett,schjnteenesagetewezen.Zjne
voorheen Angel Corrtvst
?, in 1406 ten tjde werken, in 1705 in 4 deelen uitgegeven,bevan hetschisma dercardinalent0tyausgeko- vatten onder anderen de rM oralia,sive expozen, zocht de verzoening te verhlnderen en sitiones in Jobum '', en de pDialogi,sive de
w erd om die reden in 1409 te Pisa afgezet. vita et m iraculis patrum Ttalicorum''.
Eerst de Kerkvergadering te Constanz kon
Greyori'
tts Vllteigenljk Hildebrand,was

hem bewegen? Om afstand te dotln van zjne paus van 1073 t0t 1085.Hj werd qeboren
waardigheid,waarnahjin1417a1scardinaal- Omstreeks h0tjaar 1020 Op htlt gebled van
bisschop van Portoen legaatdermark Ancona Soana, vermoedeljk te Roanco, en was v01-
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gens sommigen de zoon van een timmerman

uitgestrekte goederen aan den Heiligen Stoel

en volgensanderen detelg vaneenadelljken te vermaken. - Om metJuistheid Overhet
stam. Hj werd te Rome opgevoed en trad karakter van dezen Kerkvorstte Oordeelen,
reeds vroeg niet zonder w eerzin in de orde moet men hem meten metdemaatvan zjn
van den heiligen Benedotns, doch verliet tjd. Zjne theocratische denkbeelden waren

geenszinsdoorhem uitgevonden,maarslechts
dew eerklank vandegevoelensvandevroomste
Amali.Hjvolgde Gregoriu Ff,doorHendrik mannen dier dagen,welke allesgoeds meenIII vanzjnewaardigheidberoofd,in balling- den te kunnen verwachten van eene geesteschap, betrok als m onnik het klooster te ljke heerschappj over wereldljke zaken.
Clugny en keerde met Leo IX naar Rome Trouwenszjbetwjfelden hetgeen oogenblik,

weldra het klooster en verheugde zich in de
vriendschap van Laarenti%s,aartsbisschopvan

terug, waar hj,schoon eerstop den achter- dat de Kerk de goddeljke magt op aarde
grond, later a1s cardinaal eene belangrjke vertegenwoordigde,terwjldeKerk haarverrol vervulde en,na den dood van Aleœander

ff,den22stenApxil1073,denPauseljkenstoel
beklom.Nu streefdehj metrusteloozen jver
naar zjn doel,nameljk naarde onbeperkte
heerschappj van de Kerk overden Staaten
Van den Paus over de Kerk.In 1074 voerde
hj het coelibaat (ongehuwden staat) der
priesters in en verbood aan deze, Op straf
vanambtsverlies,deinvestituur(ambtswtjding)
uit de hand van een leek te Ontvangen,terwjlhjelken leek,diehetwaagde,deinvestituur aan een geesteljketeschenken,metden
ban bedreigde.Toen keizerHendrik .E'F daartegen de aloude regten van het koningschap
wilde doen gelden, sprak Gregori'
tu in 1075
het vonnis der afzetting uit over onderscheidene Duitsche bisschoppen,diehun ambtvan
den Keizer ontvangen hadden, en den ban

tegenwoordiger vond,in haar zigtbaarOpperhoofd. Er k0n dus ten hoogste eenig verschil
bestaan over de g1*o11zon van hetvolkomene
gezag van den Paus en het staatltllndig -

of eigenljk slechts administratief - gezag

van den Keizer.Het moderne denkbeeld van
den Staat en zjne verpligtingen en regten
1ag n0g in zjne windselen besloten en k0n

aan Greyorils alzoo geene moejeljkheden
berokkenen.Hj was dus de vertegenwoordigervan een godsdienstig-zedeljk denkbeeld
de< middeleeuwen.Methartstogteljken jver
zûchthj dan ook dooralle middelen,waarover hj beschikken k0n,datdenkbeeld van
de oppermart der Kerk te verwezenljken,
zoodathj zlch metdogmatischetwisten weinigbemoeide.Indenavondmaalsstrjdtusschen
Berenyarius en Lanfranckooshj partj voor

over de 5 Keizerljke raadsheerenj welke eerstgenoemde, Ofschoon deze door de voor-

hiertoe hadden medegewerkt.Daarechter de standers eener meer gestrenge rigting als een
Keizeraan zjneraadsheeren slechtsvooreen ketter werd beschouwd.Evenminbekommerde
oogenblik hun ontslag schonk en de bisschop- hj zich om het schisma metde Grieksche
pen in bescherming nam , ontbood Gregorius Kerk; doch hj ordende het kloosterwezen
hem in 1076 naar Rome,Om er zich voor de dûor lletuitvaardigen van eeneregeling,Onder
Synode te verantwoorden Hendrik IV daar- den naam van yyRcl'gio quadrata (quadrigal'
entegen deed dooreeneSynode te W orm sden bekend. Hj verdeelde nameljk de klooster.
l
i
nge
n
i
n
4
kl
as
s
en
,te w eten in monniken,
Paus vervallen verklaren van zjne waardigheid,w aarna dezeden Keizerindenban deed. leekebroeders (conversen), nonnen en leekeW eldra echter ontwaarde H endrik TJ''', dat zusters. Van hem bezitten wj:Registrisive
geheelOpper-Duitschland tegen hem opstond, epistolarum libriXI''- en PX XVIIdictatus''

terwjltevensdeSakseninNeder-Duitschland waarin hj een kort begrip geeft van zjne
den oorlog tegen hem hernieuw den. Toen
voorts de Keurvorsten hetbesluit namen,om
een anderen K eizer te kiezen, zOo H endrik

grondbeginselen.
Gregorilu X VI,die van 1831 tot1846 den

Heiligen Stoelbekleedde.Zjn geslachtsnaam
zich binnen den tjd van een Jaar nietvan was M anro Ctzpdlltzri,en hj werdden 18den
.

den banvloek wistte ontslaan,zag dezezich September 1765 te Belluno Op Venetiaansch
we1 genoodzaakt, om naar Italië te trekken grondgebiedgeboren.Reedsvroeg trad hj in
en te Canossa van den 25sten t0t den 28sten de orde der Camaldulensen en onderscheidde

Januarj 1077 zich aan eene vernederende
kerkeljke boete te Onderwerpen,waarna hj
vergiFenis ontving.Vervolgens deed Hendrik,
nadat zjne vrienden zich wederrondom hem
vereenigd hadden en hj op zjn tegenkeizer
R'
ltdov '
:x Zwabendeoverwinningbevochten
had, den Paus op eene Synode te Brixen in
1080 afzetten en ClemensI1I op den Heiligen

zich zoozeer door zjne geleerdheid, dathj

t0t vicnris-generaal gekozen werd. In 1825
benoemde Leo XI1 hem t0t cardinaal, en
daarna t0toverste der Congregatio de propa-

ganda flde,terwjlhj tevensgebruik maakte
van zjne diensten,om een concordaatmet

Nederland te sluiten.Onder Pilts V1II onder-

handelde hj metPruissen over de gemengde
Stoelplaatsen.Voorts spoedde hj zich naar huweljken en vervaardigde de vermaarde
Rome en veroverde het in 1084. Greyoriws, Pauseljkebreve van 25 Maart1830!alsmede
in den Engelsburg belegerd, werd wel is vermoedeljk de daarbj gevoegde lnstrtlctie
waar door hertog Robert G'
Z:ccr# bevrjd, aan de bi
sschoppen, dat de mjesters dan
doch m oestwegens een opstand te Romenaar alleen t0t eene kerkeljke inzegenlng mogten
Salerno de w jk nemen, waar hj den 25sten ovexgaan, wanneer zj de verzekering ontMei1085Overleed.- 11j hadeenbelangrjken vangen hadden, dat alle kindexen van zulk

steun voor zjne znagtqevonden in deIaark- een echt R.Katholiek zouden worden.Tegen
gravin MatMlda,die hj overhaalde,om hare aller verwachting werd hj den zdenFebru-
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arj 1831 t0t paus gekozen,aanvaardde het hem eenevoortrefeljke opvoeding,en nadat
bewind onder den naam van Greuqori'as X VI

en ging een Onrustigen tjd te gemoet.A1
dadeljk veroorzaaktede gisting destjdseen
Opstand in den Kerkeljken Staat, zoodat
Oostenrjk en Frankrjk meesten toesehieten,
om zjn gezag te handhaven.In plaatsvan
die gisting door doelmatige hervorm ingen uit
den weg te ruimen, onderdrukte hj ze,op

hj te Athene gestudeerd en de qeschriften

van Orlyenesgelezen had,begafhtlzich met
zjn vriend Basili'
usin de woestjn,waarhj
onderseheidene jâren doorbragt,aanvankeljk
alle aanbiedingen van lteizer Jltlian'ltsvan de

hand wjzend totdatBasilins,inmiddelst0t

bisschop van Caesaréa verheven,hesa in 371
overhaalde)om bisschop van Sasima te wor-

raad der cardinalen Bernetti en A lbani dool- den.Laterstond hj zjn vader,bisschoj van

middelderOostenrjkschewapenen,bedreigde Nazianze,helpend ter zjde,vertrok na den
m et harde straFen,vertraagde het afschaFen

dood van dezen naar Seleuda,en ging ver-

van misbruiken,zoodathj het volk afkeerig
maakte van zjn bestuur,en riep op Sardinië
zelfs de Inquisitie wederte voorschjn (1832).
Daarbj kwamen n0g Kerkeljke verdeeldheden met Spanje en Portugal, die,tenge.

volgens naar Constantinopel.Hier streed hj

volge van staatkundige om wentelingen,alle
betrekking met Rome afbraken en zelve

tegen de Arianen en zocht de godheid van
Christus te handhaven,verwiert'hierdoorden

bjnaam van zde Theolo0g'',en zag zich in
380 door keizer Tlteodosius t0t bisschop der
hoofdstad benoemd. (
1146
11(ji
t.
,
j
'werkte jverig mede
p
t0tde veroordeeling derArianen Op de Kerk-

Kerkeljke hervormingen invoerdeny waal'
- vergadering te Constantinopel (381), doch
over Greyori'
as zich in het consistormm (30 legde niet lang daarna zjn ambt neder en
h 0p nieuw naar de woestjn van
September 1833) bitter beklaagde.Laterge- begaf zic,
ppadocië,waar hj in 390 overliadd.Zjne
raakte hj in botsing met de reqéring van Ca
Pruissen wegens hare handelwkze jegens redevoeringen,gedichten en brieven zjndoor
de aartsbisschoppen Droste-T'Gdtlk rizw en D%t- M orellilts (1630,2dln)in hetlichtgegeven.
zlïzl, en m et Rusland wegens den terugkeer
Gregori'asran Nyssa,een van deberoemdste
van 3millioenzielenin denschootderGrieksch Grieksche kerkvaders.Hj werd geboren te

Katholieke Kerk.Bj al die gebeurtenissen Nlessa in Cappadoeië en wasdejongere broelts de Groote. Als de geleerde
hief Greyorins in zjne toespraken in dejaren der van Basill'
1838- 1839 den klaagtoon aan,maar tevens verdedigervan degeloofsbeljdenisvanNicaea
deed hj metkrachtdealoude aansprakpn der vervulde hj eok OphettweedeOecumenische
Kerk Op het opperzag gelden.Dathj stjf- Concilie eene merkwaardige r0l,en overleed
zinnig vasthield aan de leerstellingen der ixl 394 als bisschop van zjne geboortestad.
Kerk, dat hj hoogst afkeerig was van de Als godgeleerde bekleedt hj naast Orlyenen,
vrjzinnigewetenschap envandeliberaledenk- met wien hj in gevoelensveelOvereenkomst
beelden onzer eeuw ,dat hj in zjne gevoe- heeft, de eerste plaats Onder de Grieksche
ligheid ook dââr een vergrjp tegen deKerk Kerltvaders. De beste uitgave van zjne wermeende te zien, w aar m en enkel gegronde ken is bezorgd door Morellln (1615- 1618j
regten deed gelden,- datallesbljktuitde 3 dln).
uitbreiding van den lndex purgatorius, uit
Gregorius73tzfz-tzfzfg--tp,
xOfGreyoriusde< /4zjn gedrag jegensHermesen diensvolgelin- derdoener,eenGriekschlterkleeraar.Hjheette
gen,uitzjne brevesen allocuties,enuitzjn eigenljk Tl
teodoeus,werdteNeo-caesaréageEncyclictlm aan de bissehoppen,kapittelsen boren en was de zoon van HeidenscheOuders.
geesteljken in Zwitserland overde Badensehe Na den vroegtjdigen dood zpns vaders (231)
conferentie-artikels en over de opheffing der ging hj t0t het Christendom over,in welks
kloosters in Aargau. Tot de karakteristieke waarheden hj door een 8-jarigen omgang met
bjzonderheden ult den tjd van Greyori'
tts be- Orlyenes werd ingewjd.Htj zag zieh t0tbishoort nog, dat hj een jubilaeum uitschreef scho? benoemd in zjne vaderstad en werkte
(1832), de Benedictjner monniken wederin jverlg aan de uitbreiding van hetChristenBejeren bragt (1.
835)Lpallia schonk aan den dom in Pontus. De naam W onderdoener is
patriarch van Antiochïë enz.(1836)tt0tafwen- hem eerst in veellateren tjd toegekend.Hj
ding der chölera de hootien van Peteus en overleed in 274, en zjne geschritïen zjn in
Paulus deed ten toon stellen (1837), eene het Gxieksch en Latjn in 1G04 door Vossius
nieuwe heiligverklaring verordende (1839), uitgegeven.
Greyoriusran To'lfr.s,eenFrankischgeschiedopenljke gebeden deed uitstorten vool'den
kerkeljken toestandin Spanje(1837)ren zich schrjver,geboren in Auvergne tusschen 529
een tegenstander verklaardevan deBjbelge- en 543.Hj behoordet0teen adelljk geslacht
nootschappen (8 Mei 1844). Hj was voorts en heette eigenljk Greyorius Florezzfïfu. In
een begunstiger van de orde der Jezuïeten, 573 werd hj bisschop van Tours,en overleed
wistzjnebetrekkingen metPruissen,Spanje den l7den November 584. A1s een man van
en Portugal te verbeteren, en Overleed den uitstekende vroomheid en van een degeljk
lsten Junj 1846,waarna hj door Pi'
us IX karakter stond hi
j in hoog aanzien bj de
w erd opgevolgd.
Frankische koningen Sieybert, den gemaal
Voorts vermelden wj nog onder den naam van Brltnehilde,bj Golttram en bj Childebert
van Gregori'
us:
11, en hj verdedigde met moed de belangen
Greyori'l
u 174:03Nazianze,een Grieksch kerk- der Kerk tegen Chilperie en Fredeyonde.Zjn
vader, geboren in 328 teAzianzosbj Nazi- hoofdwerk is eene rGesehiedenis der Frananze in Cappadocië.ZjnemoederNonnaschonk ken''in 10 boeken,in het Latjn en van een
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kerkeljk standpunt geschreven, maar eene en diens medestandersuitte syreken.Na de
kostbare bron voor de historie van diedagen. teregtstelling van vorstM oeroesIswerdendiens
as
Zj is uitgegeven door Pertzin zjne rMbnu- betrekkingen onder de hoede van Gregori'
mente Germaniae historica''. Daarenboven geplaatst, maar bt
liten zjn toedoen op een
schreef Grqgovi'
us geschiedehissen van m arte- Russisch schip naar Odessa gebragt.Hoewel
laren! van de wonderen van den heiligen hj daarvan aanstonds kennis gegeven had,
MartInws enz.,welke hj metden naam van wer: hj den 22sten April1821opdeneersten
>V1I libri mimculorum''bestempelde,- als- Paaschdag, uit 'de kerk komende, op last
mede rvita'
e patrum. Zjne werken zjn in van den Sultan d00r de Janitsaren gegrepen
1699 door Ruinartin het licht gegeve'
n.
en met 3 bisschoppen en 8 anderegeesteljG regorius, abt te Utrecht en wel eens ken vöördekerkdeurOpgehangen.Hjleverde
ten onregte de 3de bisschop van hetSticht eene vertal
inr en verklaring van debrieven
genoemd.Hj werd geboren in den aanvang van Paul'a,î ln het Nieuw-Grieksch,alsmede
e
e
n
ge
d
e
e
l
t
e van een Nieuw-Grieksch woorder 8steeeuw uiteen aanzienljk geslachten
Opgevoed doorzjnegrootmoederAdela,eene denboek, waarvan de eerste 2 deelen van
dochter van Dagobert 11 en abdis in het 1819 t0t 1821 te Constantinopelzjn gedrukt.
klooster Palatiolum bj Trier.BonifaeosOnt- Gregorovius (Ferdinand), een verdienmoette er in.722 den veelbelovenden knaap steljk Duitsch geschiedschrjver en dichterj
en nam hem met zich op zjne reizen.Na geboren te Neidenburg den 19den Januarj
behoorljk Onderwjs ontving Gregori'
us de 1821,studeerde te Königsberg in degodgewjding en werd een jverig evangelieverkon- leerdheid en wjsbegeerte,doch bepaaldezlch
diger onder de Heidenen.Na den marteldood vervolgens bj de geschiedenis en depoëzj.
van Bonqeaei'
l
ts(755)belastte hj zich methet Hj schreef:p'WerdomarundW ladislaw ausder
bestuurderUtrechtschekerk en abdj.Tjdens W isteRomantik (181:2,2 dlnl''- rGoethe'
s
zjn bestuur werd hetChristendom onderde W ilhelm M eisterin seinen socialistischen EleFriezen t0t aan de Lauwers gevestigd, en menten (1849)'',- pDieIdeedesPolenthums
toen de ovelw inningen van Karel de Groote (1848)''- rpolen-undMagyarenlieder(1849)''
lerT0d desTiberius (1851)'',- enpGeden weg openden naarhetland derSaksers, -schigclht
e des römischen Kaisers Hadrian und
zond hk W illehad en Imdyer,M arcellinnsen
Lebwinus uit, om de eerste zaden van het seiner Zeit(1851)5'.ln hetvoorjaarvan 1852
Christendom uit te stroojen in Overjssel, begafhj zich naarItaliëenleverde:gcorsica
Drenthe en Groningen. Voortsstichttehj te (1854,2 dlnl'',- pFiguren-GeschichtejLeben
Utrecht e01'10 school, waar jongelingen van und Scenerie ausItalien (zdedruk 1865)''alle Duitsche stammen t0tzendelingen onder rLateinische Sommer (1863),,,- en nslieide Heidenen werden oygeleid.Gregoriluwerd liana, W anderungen in Neapel und Sicilien
ruim 70Jaar0ud,en zpn geliefde neefAlberik (zde druk 1865)::.Deze geschriften bevatten
volgde hem 0p.
hetbeste,datin denJongsten tjdoverItalië
Gregorilu , patriarch der Grieksche Kerk. geschreven werd.Zjn idyllisch eposrEuphoHi
J' Nverd geboren in 1739,ontving zjne op- rion (1858)'', in Italie vervaardigd , is

voeding teDimizzana in Moreaen zjneweten- zoow elvan de Italiaansche luchta1s van den
schappeljke vorming in onderscheidenekl00s- geest der oudheid doortrokken.Daarenboven
ters, - hetl
,ing in hetlichtvan
aatstop den berr Athos.Nadat gaf hj eene fraaje vertal
hj geruimen tjd in eenzaamheld had doorge- de liederen valz Giovanni A :Jivan Palerm o
bragt,werd hj aartsbisschop van Smirna,en (1856).Voortsheetthj zich in Italië ernstig

in 1795 patriarch van Constantinopel. Toen bezig gehouden met geschiedkundige naspode Franschen in '1798 Egypte hadden ver- ri
nqen.De vruchtvan dezewas,behalvehet
overd, werden de Grieken door de Turken klelne geschrift rDie Grabmëler derrömischen

verdacht gehouden,dat zj met den vjand Pëpste (1857)'',hethoogstbelangrjkewerk:
heulden,zoodat hetgraauw te Constantinopel Geschichte der Stadt R0m im Mittelalter
het hoofd eischte van den patriarch.De Sul- dl 1- 8, 1859- 1874)'', waarvan de zeven

tan wasechtervan zjneonschuld overtuigd, eerstedeelenreedsherdruktzjn,- benevens:
zoodat hj slechts tjdeljk naar delz Athos LucreziaBorgia (1874,2 dln)''.
Greifsw ald , eene academie- en arrondisverwezen, maar weldxa in zjnewaardigheid
hersteld werd.Bj den voorspoed derRussi- sementshoofdstad in het district Stralsund in
schewapenen endeverschjning eenerEngel- de Pruissisehe provincie Pomm ercn,ligt aan
sche vloot vösr Constantinopelin 1806 werd

het leven van den patriarch op nieuw bedreigd, zoodat hj zichveiligheidshalve wederom eenigen tjd naarden Athosmoestbedonorve
zjr
nwi
ee
we
rfldhj
adigh
de
oi
o
dr zjyje
geven. Jntussche
vroomheid en
Jegens
alle medemenschen zonder onderscheid van
geloofsbeljdenis de algemeene achting.Toen

de bevaarbaxe rivier de Rick - tevoren Hilda
genaamd - ,die een uur gaans van daar zich

uitstort in oene baaider Oostzee.Zj isde

zetel van een H0f van appèl enz., regelmatig gebouw d en telt ongeveer 18000 inw oners. De toren van de hoofdkerk, aan St.

Nicolaas gewjd, is omstreeks 100 Ned.el

hoog; men heeft in deze kerk vele schildeechter in 1821 de opstand in Griekenland uit- rjen en eene belangrjkebibliotheek.Op de
barstte, geraakte hj bj dePortein verden- marktverheftzich hetstadhuis meteenmerkking, en om een algemeenen Griekenmoord waardig arc,
hief. Eene universiteit werd er
te Constantinopelte verhoeden,zag hj zich reeds gesticht in 1456 door hertog W ratisgenoodzaakt, het banvonnis over Ypsilgnti bfp IX '
tlyzlP ommeren,vooraldoordeninvloed
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van den burgemeester Heinriel
t Jzf
xlëlp'
?
zl,en datzich erop eene alleenstaande rotsverheft.
men benoemde er de hoogleeraren t0t leden Voortsheeftmen er het paleis van den Vorst
van het domkapittel der St. Nicolaas-kerk. met een park,een in 1841 in spitsboogstjl
e kerken en
Zj kwam gedurende de Hervorming in ver- gebouwd stadhuis, een paar h'aai
,j
val, m aar w erd in 1539 door hertog I'llips om streeks 12000 inwoners.T0tde inrigtingen
rclz Pommeeen als Protestantsche académie van onderwjs behooren er een grmnasium ,

hersteld.Hertog Ernst làftfzpè deed in 1591 eene kweekschool voorOnderwjzersen eene
een nieuw universiteitsgebotlw verrjzen,en bedrjfschool. De njverheid bemoeit er zich
hertog Bogeslaw XIT'schonk haar een groot vooral met devervaardiging van wollen,halfgedeelte van (1e kloostergoederen van Eldena. wollen en halfzjden stoffen enthibets,en men
In 1747 werd hetErnestjnsche universiteits- heeft e1.voortsspinnerjen,katoenweverjen,
gebouw afgebroken endoorhetthansbestaande verwerjen,loojerjenenz.Omstreeks70fabrievervangen.Voorts werd ondel'het Pruissisch
bestuur in 1834 Op het universiteits-eigendom
Eldena eene met de académie in verband
staande school voor staathuishoudkunde en
landbouw geopend.Na het4de eeuwfeest der
universiteit verrezen er beterezalen voor ontleedkunde en kliniek!alsmede een scheikun-

kanten van Greiz bezoeken met hunne waren

de markt (Messe)teLeipzig.Sedert1865 is
de stad door een zjtak in verband gebragt
metde Saksische W estbaan.
Het rorstendom Greiz, het eigendom der

oudere ljn van het huis Reluz,teltop 6%

(E)geogr.mjlomstreeks5000 inwonersenis
diglaboratorium ,enelndeljkophetRubenow- verdeeld in 2 regterljke arrondissementen
plein een sierljltgedenkteekenmet9gebeeld- (Greizen Btlrgk)eneenevoogdj(Zeulenroda),
houwde kunstwerken.In 1865warener52aca- en bevat,behalve de stadGreiz,de stad Zeudémische leeraren en 363studenten,vanwelke lenroda en 28 dorpen.
N/ t0tdegeneeskundigefaculteitbehoorden.D e
Grem iale, afkomstig van hetLatjnsche
ys
académische bibliotlleek telter 100000 deelen. woordgremium (schoot),isdenaam van een

svjders heeft men ereen gymnasium,eene zjden doek,waarmededebisschopdenschoot
reaalschoolen eene handelsschool.Er is eene bedekt,wanneerhj gedurendedegodsdienstbning Op den bisschopsstoelgezeten is.
a
fdeelinr van het Genootschap voor de ge- oefGr
schiedenls en oudheden van Pomlneren,alsenada is de naam van een der l
tleine
tillen in W est-lndië en behoort t0t het
medeeenein 1841gestichtoVereeniginq voor An
kunst.- De fabrieknjverheidstrekterzlchuit Britsche gouvernement Barbados of t0t de
t0t machines,olie,papier,tabak,zotlt,bok- W indward-eilanden.Hettelt0P 61
/2L geogr.

king enz.,terwjl handel en scheepvaarter
belangrjke bronnen van bestaan vormen.De
haven der stad bevindt zich te W jk,aan
den mond derRick,enisin denlaatsten tjd
aanmerlteljk vergroot.Tegenover W jk ligt

mjl omstreeks 35000 inwoners, waaronder

zich slechts 300 Blanken bevinden.Dit eiland
is in 1498 door Columblls ontdekt.In 1650
zonden de Franschen uit Martinique volkplanters derwaarts, die weldra de inboorlin-

hetreedsvermeldegrondeigendom Eldenamet gen (de Caraïben) geheel en al verdrongen.
de bouwvallen van het lklooster Hilda,het- De bodem is er grootendeels bergachtig en
welk in den Dertiglarigen O0r10g verwoest verheft er zich in den St.Catharina-berg t0t
is.- D e stad Greilbwaldw erdin1245dooreen eene hoogte van omstreelts 1000 Ned.el.M en
ndt er voorts zeer vruchtbare dalen.Ruim
abtvan HildagestichtenOntvinq5jaarlater vi
reedsstodeljkeregtcn.Zj wllrd ln 1627door de helfl van den grond is er ontgonnen,en
w allenstein bezet en in eenevesting herscha- tot de voortbrengselen des lands behooren
pen,vielin 1631 in de magt der Zweden en suiker, rum , cacao en katoen, alsmede wat

werd bj den Munsterschen Vrede (1648)aan kofll? tabalt en indigo.De hoofdstad,tevens

deze toegekend. Nadat keurvorst I'
riedria
FrilFld/vl haar in 1659 Q-maal bestormd en

de zetel van den gouverneur?is Georgetown
m et eene ruim e haven en 4000 inwoners.
De GrenadinenofGrenadillen,tusschen Gregedeelteljk in brand gestoken had,veroverde

hj haarin 1678,terwjlhj wederom eengedeelte der stad aan de vlammen prjs gaf;
doch moest haarbj hetsluiten van den Vrede
weder afstaan aan Zweden.Na 1711 werd zj

nada en St.Vincentgelegen,zjn meerendeels
lage,onbewoonde eiland'
les,waarvan Cariaco

en Beguia devoornaamsïezjn enveelkatoen,

alsmede tam gevogelte,schapen,varkensenz.
door de Russen? Polen en Saksen in bezit opleveren.
genom en, en in 1714 wederom door brand
Grenadiers,eigenljk Granatiers,waren
vernield. Sedert het midden der 18de eeuw voorheen soldaten,diein den strjd handraherstelde zich hal'e welvaart onder de welda- naten naar den vjand wierpen. Zulk een
digeheerschappjvanZweden,maarzjverviel korps is het eerstOpgerigtdool,den Zweedin 1815 metyeheelZweedsch-pommeren aan schen kolonel Lars Atw-ç:bj deverdediginy

Prtlissen.Zj ls door een spoorweg met Stet- van Rerensburg (1634).Hetbestond eerstmt
tin, Stralsund en W olgastverbonden.- Het vrjwilllgers,doch daar deze zich niet altjd

, w erden uit elke kompagnie eenige
disteictGreitbwaldtelt op Ongeveer 181/4E) aanboden
uitgezochte manschappen daartoe bestemd.
geogr.mjlruim 60000 inwoners.

Greiz,de hoofd- en residentiestad vanhet Toen het gebruik der handgranaten in de

vorstendom Reusz Oudereljn,ligtin eenbe- 18de eeuw afgeschaft werd, verdeolde men
vallig oord aan de W itte Elster Omstreeks 2 de z00degeljkegrenadiersinkompagnieën,en
uur gaans ten noordwesten van Reichenbach. bj elkbataljonwerdzulk eenekompagniegeDe regéring is er gezeteld in een kasteel, voegd, zoodat zj de keurbende vormden der
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infanterie. Z0o washetn0g bj hetFransche Genève en Chambéry.- Grenoblewasaanvanleger onder Napoleon 1. In Rusland bestaat keljk eene stad derAllobrogen en droegden
eenafzonderljk korpsgrenadiers,- inPruis- naam van Cularo, werd door de Romeinen
sen heeft men 2 reyementen grenadiersvan ill 288 na Chr. omm tltlrd en ontving van

vroegerentjd,waarbkin1859nog2nieuwezjn keizer Gratian'
us, die haaraanmerkeljk uitgevoegd, terwjl0ok de12 oudsteinfanterie- breidde,den naam van Gratianôpolis.ln 1453
regementendennaam vangrenadiersdragen,- vervielzj aan de kroon van Frankrjk,en
en in 0ns Vaderland bestaat het regement Lodewnk.X1 hield er vergadering van het
grenadiersenjagers,hetwelksteedste'
sHage Parlement.Zj was de eerstestad van eenig
ln garnizoen ligt.

belang, die in 1815 hare poorten voor Napo-

Grenelle, weleer een dorp bj Parjs,is leon opende, doch moest zich 0ok den 9den
thans een gedeelte van het 15de arrondisse- Julj van datJaar na eene belegering van
ment derhoofdstad.Dezewtik ismerkwaar- slechts 3 dagen aan de oostenrjkers Over-

dig wegens den artesischen put,dien de inge- geven.
nieur M'ulot in 1834 aldaar begon te boren.
Grenville is de naam van een der aan-

Zeven Jaarlaterontsprongerzulk een dikke
waterstraal, dat hierdoor aanvankeljk alles
in den Omtrek overstroomd werd, daar m en
met de boor dool'de krjtlaag gedrongen en

t0t eene diepte van 547 Ned. el gekomen
was.Deze putlevertieder etmaaleen millioen
Ned.kan water.

zienljkste adelljke geslachten in EngelandHetwasreedsten tkdevan Hendrik Iinhet

graafschap Buckingham gevestigd,doch bleef

geruimen tjd op den achtergrond,totdathet
door een huweljk van het parlementslid
Ricltard Grenville (f 17 Februartj 1724)met
H'
estdr, eene dochter van sirRioltard Temple,

G renoble,eene vesting en hoofdstad van groote goederen en een aanmerkeljken staat-

het Fransche departement Isère en van de
voormalige provincie Dauphiné,is eeneouderwetsche en groote plaats,in eene fraaje,
door bergen omringde dalkom ,aan den spoorweg, en 200 Ned. el boven de oppervlakte
der zee aan de lsère gelegen, welke haar in
2 deelen splitst, die door 2 bruggen verbon-

kundigen invloed verkreeg.De weduwe van

Rieltarderfdenameljknadendoodvan haren

broeder Rieltard Temple, ïi
scount Cobh'am ,
ill 1749 zi
jne titels en bezlttingen en werd
kortdaarnat0tgravin Templeverheven,waarna

zj den 6denOctober1752overleed.Haaroudste
zoon, Rieltard Grdzldll:, graaf Temple, was

den zjn.Het eene gedeelte,St.Laurentge- in 1757 groot-zegelbewaarderenmenj'
dezie'
h
naamd, ligt op den regterOever tusschen de in de staatkundigetwisten vandienttld,eerst
rivier en den Mont Rachais en bestaat uit a1s de vriend, later als de tegenstander van
slechts ééne breede straat, doch het andere, Chatltam.Hj overleed kinderloos den llden
la Bonne genaam d en op den linker oever September 1779.- Zjn broeder George,gegebouwd,heeft praehtige kaajen en tt
raaje, boren den 14den Odober 1712, studeerde te
wé1 onderhouden straten.Zj is eene ves- Cambridge, trad op als advocaat, werd lid
ting van den eersten rang,en de verbetering van hetParlementenzagzich in 1744benoemd
harerversterkingendoorgeneraalHaœo(1832- totambtenaar bj de Admiraliteit,in 1747 tot
1836)heeft 16 millioen fèanesgekost.Van de lord der Schatkist, en in 1762 tot eerste

vestingwerken heeft men een verrukkeljk lord der Admiralileit,waarna hj in 1763 lord
uitzigt op de dalen der lsère en der Drac. Bute opvolgde a1s hoofd van het Kabinet.Als
O0k heettmen bj Grenoble tkaaje wandelin- zoodanig voerde hj de zegelbelasting in,die

gen. Tot de merkwaardige gebouwen behoort aanleidi
ng gaf t0t den ojstand in Noorder demeermalenhernieuwde kerk vanSt.Lau- Amerilka. In 1765 werd hp vervangen door
rent uit de llde of lzde eeuw m et eene oude den markies van Apclïzw/zcvl.Hj schreeft0t

krypt(krocht),benevenseenigeanderekerken, regtvaardigingvanzjnbestuurrconsiderations
waaronderdievan St.Andrémethetyrafvan 0n the comm erce and fnances of England
Bayard,- voortshetpaleisvan Justltie enz. (1765)11 en overleed den 13;en November
Tltomas Grenville,tweede zoon van
Deze stad is de zetelvan een bisschop,van 1770.
cen H0f van Appèl en van andere geregts- den voorgaande,geboren den 3lsten December
hoven, van eene académie met 3 t
àculteiten, 1755 werd na voleindigingzjnerstudiën lid

van een Ycéum,van eene artillerieschool, van hetParlement,doch verloorin 1784 zjn
van een blsschoppeljk seminarium ,van eene
geneeskundigeschoolen van eenaantalandere
mrigtingen van onderwjs.Men vindt er eene
boekerj met80000deelenen 1200 handschrif-

zetel,omdat de betrekking,welke hj aanknoopte met F0z en de W hiys,niet in den
smaak viel van zjne bloedverwanten.Foz
immershadhem in1782naarParjsgezonden,

ranklln en Vergennes te Onderhanten,een m unt-enpenningkabinet,eenschouw- om met I'
burg,een muséum vanschilderjen,onderschei- delen en wenschte hem vervolgens benoemd
dene genootschappen, en omstreeks 40000 te zien t0t gouverneur-generaal van lndië.
inwoners. Men heeft er 90- 100 handschoe- Eerst in 1790 nam hj weder zittingin het
nenfabrieken, waar 1600- 2000 werklieden Parlement, waarna hj zich verzoende met
hun onderhoud vinden.V oorts bereidtm en er zjne fàmilie.In 1798 werd hj lid van den
fjne likeuren,en maaktmen er hoeden,hor- Geheimen Raad en ontving den last, om

logiën, zjden stoFen en lint, scheikundige Pruissen toteen verbond tegen Frankrjk over
praeparaten enz. De handeliser aanzienljk tehalen.Hiertoescheeptehjzichingedurende
en wordtongem een bevorderd doorde bevaax- den gestrengen winter van 1799, doch leed
bare Isère en door despoorwegen naarLyon, schiphreuk,zoodat hj naauweljkszjn leven
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depêches kon redden.Deze vertraging Y oabetltverhiefhem in 1559 t0tridder,en in
wasoorzaak,dat Mèye.
g,de Fransehe gezant, zjne vorsteljk ingerigte woning ontving hj
zich vôörhem te Berljnbevond,zoodatzjne veelal de gasten van het Hof.ln 1566 deed
zending vruchteloos aiiep. In het Kabinet, hj,naarhetmodèlderBet
lrsvanAntwerpen,
en de

in 1806 door zjn broeder gevormd,washj Op eigen kosten een dergeljk gebouw te
eerst voorzitter der afdeeling voor Indië en Londen verrjzen. Den 23sten Januarj 1570
daarna eerste-lord der Admiraliteit,dochlegde gebruikte de Koningin j)P
**Gresl
tam het midreeds in 1807 zjne betrekking neder.Sedert dagmaal en bezochtdaarna de Beurs,diezj
onder trompetgeschal lnet den naam van
dien tjd verscheen hj slechts3-maa1in het
**
Lagerhuis, deed in 1818 afstand van zgn
XKoninkljke Beurs'' bestempelde. In 1666
zetelin hetParlement,enwjddezi
jneoverige werd dezetrouwenseene grooidervlammen,
dagen aan de wetenschap,de vriendschap en doch op grootere schaal ln denzelfden trant
deweldadigheid.Hjoverleeddenl7delDecem- wederopgebouwd,waarnazj in1838nogmaals
bex1846?nadathj zjneboekerj,ruim 20000 afbrandde.Toen isin 1842- 1844 op dezelfde
deelen tellend,vermaakthad aan het Britsch pl
aatsdetegenwoordigeBeursgestichtenmet
Muséum.- WillLam Wjndht
am,lordGrenrille, het beeld var! Gresltam verslerd. Laatstgederde zoon van Georye! geboren den 25sten noemde overleetl den zlsten November 1579,
October1759,ontving zjneopleiding teEton slechts eene onw ettige dochter aehterlatend.
en te Oxford en studeerde te Londen in de Volgens zjne uiterste wilsbesehikking werd
regten.lladathj in 1782 1id van hetParle- zjne woning in een wetenschappeljk eollége
raent &vasgeYvorden ginghjmetzjnoudsten herschapen, waaraan 7 leeraars w erkzaam
broeder,graaf Temple (latermarkiesran Wf
zc- zouden wezen,daarvoor vrje woning en Jaarkinyhamj, die t0t lord-luitenant van Ierland ljksieder50pondsterlinggenietende.Hetwerd

benoemd WaS,als dienssecretarisnaarIerland. in de 17deeeuw druk bezocht,m aargeraakte
Een jaar daarna benoemde Pitt hem t0t be- later in verval. In 1768 kocht de regéring
taalmeester-generaal bi
j hetleger,terwjlhj het huis van Gresltam en verplaatste hetc0lin1789t0tspeaker(voorzitter)vanhetLager- lêge naar de Beurs.Hethonorarium der leerhuis werd gekozen.In hetdaarog volgende aars werd toen verdubbeld,en na den brand
jaar werd hj staatssecretarisvoorBlnnenland- van 1838 heeft men aan hetGresham-collége
sche Zaken en pair,en belastte zich in 1791 een afzonderljk gebouw bezoxgd.
metde portefeuillevan Buitenlandsche Zaken)
Gresset (Jean Baptiste Louis de), een
waarbj hj een hartstogteljken haat tegen Fransch dichter,geboren den 29sten Augustus
de Fransche Revolutie aan den dag legde.Na 1709 te Amiens,werd op zjn lGdejaar lid
de teregtstelling van Lodewl
jk X VI 4afhj van de orde der Jezuïeten en vervolgensnaar
aan den Franschen gezant, den uaarkles de Parjs gezonden,om zjnf
)opvoeding aan het
Cltanvelin, terstond bevel Om te vertrekken, c
ollége Louis-le-Grand te voltoojen. op 24en M aret, ter onderhandeling gezonden,ont- Jarigen leeftjdschreefhjzjnberoemdcomisch
ving niet eens verlof om zjne depêches te epos rvert-vert'' de Odyssee van een pape-

overhandigen. Hj vooral - meer dan zjn
am btgenoot Pitt - w as oorzaak van de
onverzoenljke staatkunde van het Kabinet
tegen Frankrjk. Beiden echter traden a.
f in
1801, daartoe gedrongen door de ogenbare
meening.In 1806 echter plaatste hj zlch aan

gaai,en zjn roem werd verhoogd doorrLe
carême impromptu''1 DLelutrinvivant'',
DLa Chartreuse''1- en mluesOmbres''.Breldra

was hj hoogleeraar te Totlrs, dpch wegens
klagten pver den ligtzinnigen toon zjnerverzen verplaatste m en hem in die betrekking
hethoofdvanhetvermaardecoalitie-ministérie, naar Lafléche. Hier sehreefhj zjne voortrefdatevenwelin 1807 ontbondenwerd.Na dien feljke poétische brieven: XA ma Muse'' tjd bepaalde hj zich t0thetbjwonen der nAu pére Bougeant'') en rEpître à ma
zittingen van hetHoogerhuis,waarhtjgrooten soeur sur ma convalescence''. Daar hethem
invloed had,en overleed kinderloos den12den te Laflêche niet bevielen hj vrtlchteloos om
Januarj 1834.Hj waskanseliervan de uni- verplaatsing verzoeht, verliethj de Orde der
versiteit te oxford. In 1800 leverde hj eene Jezuïeten en dichtte zjn rAdieux aux Jésuinieuw e uitgave van H omér'tts, en bew erkte in tes''.Daarna begafhj zich naar Parjs?waar
zjne laatste levensjaren desgeljks eene van hj in de voornaamstegezelschapskringenwerd
Roratins.Voorts gaf hj in 1804 debrieven opgepomen. O0k werd hj in 1748 1id der
van graaf Chatham aan diensneefTltomas .Pf// Académie. Niet lang daarna ging hj naar
in hetlicht,- enleverdeinzjnerNugaeme- Amiéns) waar hj eene school stichtte? trad
tricae(1806)''vertalingen van oud-Engelsche, in het huweljk envestigdezieh Op een buiItaliaansche en Grieksche gedichten.
tenverbljfnabj destad.Nadathj in langen
G resham (Sir Thomas), de stichter van tjd Parjs niet bezocht had,hieldhj erals
de Beuxs te Londen,geboren aldaar in 1519, directeur der Académie een pDiscours del'inpntving teCambridgeeenewetenschappeljke iuence des naoeurs sur le langage''.ln 1774
opleiding, legde zich t0e op den handel en ontvinghjin last,om Lodewq,kX VIbjzjne
verwierf een groot vermogen. Op finandëel troonsbeklimming in naam derAcadémiegelult

gebied bewees hj groote diensten aan de
koninginnen M aria en Elizabetlt.Hj zorgde,
dat de woeker afkeschaft en het geld voor
leeningen ten behoeve des rjks binnen de
renzen des lands gevonden w erd. Koningin
Y II.

te wenschen,en las bj die gelegenheidhet

gedicht rLe parrain magnifique'' voor, dat

eerst in 1810 gedrukt werd.Hj overleed in
zjne geboortestad den 16den Junj 1777.Hj

schreef 00k eenige stukken voor het topneel
48
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en werdopgevorderden leeftjdgestreng-gods- metuitmuntend gevolg ten tooneele werd gedienstig. Zjne gezamenljke werken zjn in bragt.Daarop volgden rluucile''en pLe ta1811 door Renouard in 3 deelen uitgegeven. bleau parlant'',- en voortst0t aan het jaar
Gretna-Green ,een dorpin hetSchotsche 1803 n0g een vjftigtal. Van deze noemen
graafschapDumfries,waswegenszjnegunstige wj:
pLesdeuxavares'')- XZémireetAzor',
lu'
ami
la maison'''- ,ïLa rosi
èrede
ligging bj dekrenzen van Engelandeen toe- -Salepnc
y'
' - deLa
vlllgtsoord voor vele Engelschen,die zonder
fausse magie ,- ,L.
amant
p
toestemminq van ouders Of voogden in het jaloux'')- rLes événements imprevus'',huweljk wlldentreden.VroegerwasinEnge- XAucassin et Nicolette'', - oRichard Coeurland en Schotland de verklaring van twee de-luion'') - XLa caravane du Caïre''1
personen,datzjeeneechtverbindteniswilden DPanurge'')- rAnacréon chez Polycrate'',aangzan,voldoende t0t het sluiten Van e0n en nRaoul Barbe-Bleue''.Zjnestukkenmunhuweljlk.Toen deze wet onder de regéring ten zaeer uit doorbevalligheid,fkischheid en
van Georye 11 in Engeland opgeheven w erd, levendigheid,dan doorverhevenheidenkracht.
k0n men in Schotland n0g altjd teregt.T0e- Daarom was de opera sem i-seria vooralhet
vallig was de vrederegter te Gretna-Greenj gebied zjnerwerkzaamheid.Schatten en eervoorw ien die verklaring afgelegd m oestw or- bewjzen stroomden Op zjn pad.DestadParjs
den,een grofsmid,w aardoor de m eeningOnt- gafzjn naam aan eene straat,en gedurende
stond,dateen smid aldaarhetbjzonderpri- zjn leven werd zjn borstbeeld in hetfoyer
vilegie bezat om de trouwlustigen aan een te der G1.oote Opera, zjn standbeeld in de
smeden.Intusschen konden zulke huweljks- vestibulevan deopera-comiquegeplaatst.Hj
geloften 00k v00r den prodikant worden afge- waslid van deFranscheAcadémievan schoone
legd,en die van hetnabj Gretna-Greengele- kunst,en bj destichting van hetConservagene Springfeld,Danid .
rip.g genaam d en na toirewerd hj t0tinspecteuraan dieinrigting
zjn dood opgevolgd doorzjn zoon,verbond benoemd.Zjne laatste levensjaren bragthj
talrjkeparen.T0taan hetJaar1833 versche- door op de Eremitage van Roltsseau te Montnen erJaarljkshonderde,toen echternadien morency,welke hem ineigendom toebehoorde,
tjd hetsluiten van een geheim huweljk met en hj overleed aldaar den Q4sten8eptember
straf bedreigd werd, verminderde dat aantal 1813.Zjn hartislaterteLuik teraarde be0? ongeveer 100,totdateeneParlementsacte, steld,waar men in 1842zjn bronzen standtdoen verrjzen.Hj schreef ook:
d1eallehuweljken,na1Januarj1857op die beeld heef'
wjze gesloten,onwettig verklaarde,er een DMémoires 0u essais sur la musique (2#edruk
einde aan maakte.In de registersvan Gretna- 1789,3 dln)''.- Zjne dochter Lucile,geboGreen leest men veleberoemde namen,zooals ren in 1770 en overleden in 1793,heeftdesdie van den raafTam W eq
:f-prdlcld,van lord geljks een paar opera's gecomponeerd.
Ellenb#ouglt, van Slteridan, van den lordGretsch (Nicolaus),eenverdiensteljkRuskanselier Erskine enz.O0k is er den7denMei sisch schrjver,geboren te Petersburg den
1837 de prins ran CJ- , een broeder van 14den Augustus 1787,ontving zjne opleiding
Ferdinand Jf, koning van Napels, met de

aan een paedagogisch instituut, en was van

bekoorljke Penelope S-ïJA, - en den sden 1809 t0t 1813 eerste leeraarin de Russische

November 1845 de ritmeester der hussaren letterkunde aan de Duitsche hoofdschpoljen
Ibbdson metlady Adèle Fillidr.
v,eene dochter van 1813 t0t 1816 aan het gymnasium te
van den graaf ean Jersey en eene zuster van Petersburg,en deed daarna,op lastderregéringt eene reis door D uitschland en Frankprinse? Esterltazy,in den echtverbonden.

G retry (Andre'Ernest Modeste), een be- rjk,Om de Lancasterschemethode tebestudéren.Btjzjn terugkeervoerdehijhaarhier
den llden Februarj 1741, ontving er als en daar in, en werd in 1829 benoem d t0t
koorknaap in de kerk van St. Denis het staatsraad en geplaatstbj het ministérie van
roem d Fransch componist, geboren te Luik

eerste onderrigt in de muziek en oefbnde zich Bi
nnenlandsche Zaken.Reedsvroeg hieldhj
vervolgens onder de leiding van den organist zich bezig metletterkundigen arbeld.HjverRenekin en van den kapelm eester M orean, taalde het boek nDeutschland in seiner tief-

waarna hj met eene ondersteuning van het stenErniedrigung(1806)'',hetwelk denschrjDomkapittel zjnergeboorteplaats naarRome ver - Palm - het leven had gekost.Van
trok. Hier werd hj een uitmuntend leer- 1808 t0t 1811 verschenen zjne bjdragen t0t
ling van Casali,schreef eenige muziekstuk- de Russische spraaklcer, en in September

ken,diemetbjvalwerdenontvangen,en ver- 1812 stichtte hj hetweekblad rDe zoon des
vaardigde voor één der schouwburgen het vaderlands'' hetwelk hj t0t in 1838 rediintermezzo pLa vendemiatrice''. In den aan- geerde.Sedert1825 gafhjmetBltlgarin rDe
vang van 1767 ging hj naar Genève,waar Noordsche Bj''inhetlicht,waarbj 00k zjn
hj 1esgafen de operaglsabelleetGertrude'' zoon Aleœli werkzaam was,die echter reeds
componeerde. Van hier beqaf hj zich naar in 1850 overleed.Zjn voortrefeljkstwerk is
Parjs,waar hj eerstgerulmen tjd Op een echter het pllandboek der Russische letteropera-tekst wachtte en dien eindeljk ver- kunde (3dedruk 1844,4 dln)'',waarvan een
kreeg in de nM ariages sam nites''. D it stuk groot gedeelte overgenomen i: in het pluehrwerd echter eerst later,na eene omwerking, buch der russischen Literatur (1837)7' van
opgevoerd.D00rtusschenkomstvandenZw eed- Otto.Hj leverde belangrjke leerboeken voor
schen gezant bezorgde hem eindeljk M ar- deRussische taal,doch schreefeenigerom ansj
-* /:1 het libretto pLe Huron'',dat in 1768 dieweinigbeteekenen.In 1834werdhjhoofd-
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redacteur van eene Russische encyclopaedie den 7ojarigen ouderdom bereikthad,Ontving
en zette dien arbeid voortt0taan hetzevende hj een eervol emeritaat, en overleed den

deel,terwjlhj vervolgensmetgeneraalSed- 29sten April 1863. Reeds als hulpgeesteltjke
deler de redactie op zich nam van een mili-

tairwoordenboek.Vanzjneveelvuldigereizen
heeft hj verslag gegeven in zjne pBrieven
uitEngeland,Frankrjk enDuitschland(1838,
3.dlnl'' en rBrieven van eenereisnaar
Duitschland en Italië (1843, 3 dln)'. O0k
zjne pvoorlezingen over Russische letterkunde'', te Petersburg gehotlden,verschenen

rat'hj den pluetterhofvoorRoomsch-lfatholleken (1822)''in hetlicht,terwjlin 1823en
1824 eene dichtverzam eling in 2 deelen v3n
hem verscheen.Toen hj t0thoojleeraarbenoemd was,leverde hj eene vrpevertaling
Van

X1. M. Sailers, beknopte herinneringen

aan jonge predikers''.In 1837 verscheen van

hem : pW ederlegging van Ph. van l'Iellsde's

in druk (1841,2 dln).ln 1860 liet hj de eerste proeve van wjsgeerige navorschingen
redactie der rNoordsche Bj'' aan anderen in de talen'', - in 1838: pBrieven in ant-

over, bleet'echter n0g werkzaam aan het woord op de brieven van den hoogleeraar
departem ent van Binnenlandsche Zaken?Ont- Ph. W . van Heusde ovel
'het beoetbnen der
ving in 1863 den titel van geheim raad, en wjsbegeerte enz'',- in 1838 eenevertaling

overleed den 24sten Januarj 1867.
vaneen wjsgeerig werk vanHeinrieltSc/zzlit
d,
in 1840- 1843: ollet leven van Jezus,
Greuve (Fredericus Christianus de),een
Nederlandsch letterkundige, geboren te Am- critisch verdedigd tegen Dr.David Friedrich
sterdam den 6den December 1792,bezocht de Strat
lss'' - en in 1862 eene pRedeneer-

Latjnsche schoolte Amsterdam en in 1811 kunde. Eene handleiding bj de beoefening
de R.Katholieke universiteitteMtlnster,waar dier wetenschap''.Onderscheidenebelangrjke
hj onder de leiding van den vrjzinnigen opstellen in maandwerken en geschriften van
GergeA'
drvld.
s,den bewonderaarder critische geringen omvang hebben wj onvermeld gewjsbegeertevan Kant,zjneoefeningenvoort- laten.
Greuze (Jean Baptiste), een beroemd
zette. Hj vertoefde er slechts een iaar,om

zich vervolgens naar hetR.Katholiek semi- Fransch schilder,geboren in 1725 te Turnus
n
arium teWarmondte beyeven.Schoonfami- btj Maçon, ontving eerst onderrigt in het
lie-omstandigheden hem nletvergunden,hier schilderen te Lyon en oefende zieh vervolden cursus t0thet einde t0e bj te wonen,
vond hj gelegenheid Om naarRometegaan,
waar hj in een Augustjner kloosteropgenomen werd en vervolgensde wjding ontving.
Zjne hoop op eeneaanstellingbj de Augustjner kerk te Amsterdam werd nietverwezenljkt,maarhj zag zit:h alshulpgeesteljke

gens aan de Académie te Parjs.Reedszjn
eerstegrootestuk,r'
Eenhuisvader,denbjbel
verklarend voor zjne kinderen'' vond grooten bjval.In 1755 ging hj naarRome,waar
ht
jvooralltaliaanschevolktoestandenschetste.
Zjne schilderj, plfeizer Severus, zjn zoon

ter verantw oording roepend''2 bezorgde hem
geplaatst, eerst te Am sterdam ,toen te Gro- hetlidmaatschap der Académle.DeRevolutie

ningen en eindeltjk te Utrecht. Vooral in beroofdehem van zjn vermogen,en hj overlaatstgenoemde stad beviel zjne prediking leed in behoeftige omstandigheden te Parjs
ongemeen, zoodat de beschaafdste R.Katholieken aldaarzichbejverden - doch teVorgeefs - , 0:3 hem eene benoeming te bezorgen t0t pastoor teUtrecht.In 1825 werd hj
pastoor in hetkleine Nieuwendam , doch toen
koning W illem I kort daarna hetCollegium
Philosophicum te Leuven stichtte, w erd de
Grefxre tot hoogleeraar aan die inrigting be-

in 1805.Zjne vindinq is oorspronkeljk (
)n
qelukkig,de uitdrukklng levendig en krach-

noemd.Bj hetaanvaarden zjnerlessen hield
hj eene Latt
lnsche redevoering rover de
heilzam e vruchten,van het Collegium Philosophicum te verwachten.''.Hj bleeferwerk-

landsch waterbouwkundige,geboren te A'
Verkendam den 13den November 1796. Na

tlg, en de vormen der igl
lren zjn bevallig.
Men vindtschilderjen van hem in hetLotlvre,
in hetMuséum teBerljn,en in de Hermitage
te Petersburg.
G reve.Onder dezen naam vermelden wj:
Anthonie Grerd, een verdiensteljk Neder-

eene tjverige oefbning werd hj reedsden 3den
October 1810,na atkelegd examen,benoemd

zaam t0t in 1830,en werd toen alsbuitenge- t0tlandmeter bj hetkadaster,delz18den Alei
woon hoogleeraargeplaatstaan dehoogeschool 1812 t0t landmeter 2deklasse,waarna hj bete Groningen en belast methet onderwjs in lastw erd m et opmetingen in hetdepartem ent
de encyclopaedie der wjsbegeerte,de logica Afonden van de Maas,en den lsten Augustus
en de geschiedenis van de philosophie der 1813 tOt landmeter lsteklasse bj het kadas-

ouden.Nahetoverljden van de W aal(1845) terin hetdepartementOoster-Eems,waarhj
werd hj gewoon hoogleeraar en hield daar- geplaatst bleeft0t aan de Omwenteling,die
enboven colleyie over methaphysica,ethica ln datzelfde jaar een einde maakte aan t1o
en geschiedenls der nieuwere wjsbegeerte. kadastrale bezigheden.
Zjne bekwaamheid, bljkende in later te In den winter van 1813 op 1814washj
noemen geschriten,wasoorzaak,dathj in toegevoegd aan den hoofd-ingenieur van den
1837 eershalve bevorderd werd t0tdoctor in W aterstaat lvn Ok.
çeldl te Woudrichem,
de letteren, voortst0tlid der Koninkljke terwjl hj tevens dienstdeed bj den komAcadémie van w etenschappen en van Onder- m andant der artillerie ran H oey gedurende
scheidene geleerde genootschappen. '
In 1856 het beleg van Gorinchem ,waarna hj van 1
ging hj overt0tdeHervormde kerk en trad Mei 1814 t0t 17 Mei 1815 zich bevond op
kort daarna in het huweljk.Toen hj in 1862 hetbureau van den inspecteur-generaal Blan48*
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ken teAmsterdam.Daarnawashjomstreeks
e
en Jaarwerkzaam bj den aanler der inundatie-werken van de vesting Gprlnchem ,en
van 1816 t0t 1822 bj verschillende zaken
van W aterstaat en Publieke W erken.Vool'
ts
zag'hj zich benoemd t0topzigterenconduc-

Graeeam versionem recensitaetc(1782en1791
2 dln)'',- rDe Brieven van den Appstel
Paulus aan de Efeziërs, de Colûssers en de
eerste aan Thimötheus,nevens den briefaan

Philemon enz.(1790)':,- pvaticinium Nahumi et Habacuci (1793)'',- pDe Brieven

teur van hetkorpsingenieurs van den W ater- van den Apostel Paulus aan de Romeinen,
staat en mede belast met het forméren der Corinthiërs en Galaten enz. (1794- 1811,

projecteu van dewerken van hetN0ord-H0l- 4 d1n)'',- pvan de staatszorg derOverheid
voor den godsdienst,endevrjheidderChrisDen lsten September 1825ontving hj,na tenkerk in Nederland (1804)'',- en pvati-

landsche Kanaal.

afgelegd examen,eene benoemingt0tingenieur ciniorum Jesaiae volumen postremum etc.
2deklasse te Brielle en daarna teGorinchem , (1810)''.
Petrnsde Grere,een Nederlandsch regtsgeen in dien tjd werd het Kanaalvan Voorne

nnderzjneleidinggegraven.Achtereenvolgens leerde.HjwerdgeborenteArnhem den25sten
zag hj zich nu aangesteld den 16den Julj Augustus 1621 en was de telg van een aan1834 t0t ingenieur van den W aterstaat lste zienljk geslacht.Hj studeerde teHarderwjk
klasse(eerstteGorinchem,daarnate'sHage), en te Fxaneker in de regten, vestigde zich
den llden Januarj 1852 t0t hoofd-ingenieur a1s advocaat te Leeuwarden en aanvaardde
van de W aterstaat 2de klasse in het lode het hoogleeraarsambt in de regten aan de
distrid , en den 6den April 1854 tût hoofd- Geldersehe hoogeschool op den lzden April
ingenieur lste klasse in datzelfde distrid , 1648. In 1655 vertrok hj naar Njmegen,

waarna hj den 15den Deeember 1857 te's
Deze verdiensteljke man waseen der0prigtersvanhetKoninkljk Instituutvan Inge-

Hage overleed.

waar hj als leeraar in de regten aan het
gymnasium werkzaam was en tegen heteinde

van 1677 overleed.Zjne groote geleerdheid
wordt door zjne tjdgenooten zeer geroemd.
Hj schreef:rExerdtationes ad Pandectorum
locadiëcilliora (1653enlaterbjherhalingl'',
legium juridicum publicum adPandecrcol
torum locadiëcilliora (1653)'',- rbissertationesanniversariaededomino(1659)''- en

nieurs en lid van den raad van bestuur van
dit genootschap, zag zich in 1843 benoemd
tot member ûfthe Institution ofCivil Engineers in Engeland, in 1846 t0t lid van het
Bataafsch Genootschap van Prûefondervindeljke Natuurkunde te Rotterdam ,hetwelk in nDissertationes ad Institutionum Imperialium
1844 de dubbele gouden medaille en in 1853 locadiëcelliora(1668)''.
de gouden medaille en eene premie van honG revelink.Onderdezen naam vermelden

derd gulden aan prjsantwoorden van Grere Wj:

toekende, in 1849 t0t ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw yen in 1854 t0t
1id van den gemeenteraad van 'sHage en
tevens tot lid van de Com missie van FabriCag0.Een huweljk,in1829gesloten,schonk
hem 16 kinderen,van welke bj zjn overljden n0g 11 in leven Y7aron.
Egbert Jbx Greve,een Nederlandsch geleerde,geboren te Deventer den 4denOctober

Dirk .
rlycFzt)
' Grevelink,een Nederlandsch
zeeoëcier, geboren den 12den Maart 1780 te

en het Athenaeum , legde zich vooralt0e op
de Oostersche talen en begafzich vervolgens

rChatham ''voorAntwerpen en w erd m et300
Hollandsche m atrozen onder geleide van eene

Rotterdam , waar zjn vader a1s equipagem eester der Oost-lndische Compagnie was

geplaatst.Hj kommandeerdealsluitenantter

zee eene kanonneerboot in de Qotille onder
bevel van admiraal Ver A '
- J! en nam deel

aan het gevecht bj het passéren van kaap
Grisnez. Tjdens de omwenteling van 1813
1754.Hj bezochtaldaardeLatjnscheschool diende hj a1s luitenant lste klllsse op de

naarLeiden,waarhj jverig gebruik maakte Franschekrjgsmagtgevankeljk naarFrankvan de Arabische handschriften van hetLega- rjk gevoerd;doch reedsbjden aanvangvan
tum W arnerianum.In 1783 werd hjt0tPr0- den marsch derwaartsriep hj zjne lotgenooponentbevorderd,maar ontving wegens zjne tèn tûe hem te volgen rvoor Vaderland en
vrjzinnigegodsdienstigeenstaatkundigedenk- oranje!'' ongewapend braken zj door de
wjze geen beroep. Een professoraat in de gelederen, en dwars doûr het land over hegOosterschetalen aan hetAthenaeum teDeven- gen en slooten zich een weg banende,had

ter,hem bj deomwenteling van 1795aangeboden, wees hj van de hand,doch in het
beqin van 1796 werd hj door het distrid
Wlnterswjk gekozen totlidvan deNationale
Verkadering.Hj wasermetjverwerkzaam
en ontving in 1797eene benoemingt0th004leeraarin deoostersehetalen aan de académle
teFraneker.Hj wjddezich metzooveeljver
aan de bezigheden zjner betrekking)datzjn
ligc
haam sgestelerm eerenm eerûndergebogen
'

png.Op een familiebezoek, dat hj te Harlingen aiegde,werd hj dooreenezenuwkoorts
aangetast, die hem den 13den Augystus 1811
wegrukte.Hj schreef:sultimn caplà Jobiad

hj hetgeluk,hen behouden te Rotterdam te
brengen,waar zj gezamenljk dienstnamen
onder het pas hersteld Vorsteljk Huis.Als

belooning voorzjne beyroefdetrouw,vaderlandsliefdeenzeltbpoferlng werdhjbenoemd

tot ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw ,- en overleedteRotterdam in 1845.Dezedaad is uitvoerig vermeld in hetpNatio-

naalGedenkboek''van J.Konl
jnenArg.

zrlol#fz.q H ermanus.fï.
sdc/zoy Grerelink,een
zoon van den voorgaande. Deze verdienste-

ljke zee-oëcier, die zich door zjne belangrjke hydrographische kaarten en opstellen,
vooralmet betrekking t0tonze W est-lndisehe
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bezittingen onderscheiden heeft, werd gebo- Eustatius te zjn hj bedankte voorzjneberen te Kralingen den 8sten Maart1811,zag trekking,waarop hj, na het uitgeven van
zich reeds den 6den November 1820 geplaatst twee vl
ugschriften (Bemerkinren betreûbnde
als volontair buitengewoon adelborst 0? de de Nederlandsche W est-lndlsche eilanden,
korvet rde Arend,''bezocht al onze bezlttin- 1848),uit dedienstwerd ontslagen (Januarj
gen in Indië en leed schipbreuk op de zuid- 1849).Na voorts op verlangen van den kapioost-kust van Afrika, n0g voordat hj zjn tein-luitenant M odera met dezen in het licht
twaalfde levensjaar had bereikt.Na hetbtb- te hebben gegeven de XAriël f0r the Dutc'h
wonen van den oorlog op Java en op de coast'') zjnde een zeemanswegwjzer voor
westkust van Borneo tegen den Sultan van deNederlandsche Zeegaten,ten voordeelevan
M attam (1825--1830 kommandeerde hi
J* in zeemansw eduwen en 'ieezen (4 stuks 1850),
den Belgischen oorlog eene roeikanonneer- vertrok hj in 1851alsgezagvoerder van de
boot,'waarmede hj in vereeniging metden stoomboot Padang, de eerste van de stoom luitenant (later admiraal) Voyel
poot Op den vaart Cores #e Vries, met zjn gezin naar
eersten dag van den Tiendaagschen veldtogt Java. - Tn de daarop gevolgde twintig

door zjn geschutvuur de Belgen uithunne
stelliny aan de sluis van Bouchauteverdreef.
Na ln Mei1832 Op hetfregatrRupel''geplaatst en op dien bodem met de opleidlng
van een zestigtalscheepsjongensbelasttezjn
geweest,werdhj 1 April1833 benoemd t0t

Jaren,diehj opJavadoorbragt,- delaatste

tien a1s directeur van de Gouvernementsambachtsschool te Soeraba
he
ja,
t - had hj
ruimschoots gelegenheid,
Cultuurstelsel

van nabj teleeren kennen,waarnahj steeds

e0n opregt bewonderaarbleefvan dien maatluitenant 2deklasse en aangesteld op de brik reyel van staatsmanswjsheid, Om derti
en
rY01101', bestemd naarW est-lndië.Hi
j V0r- mlllioen Mohammedaansche Aziaten in deverzocht vruchteloosaan het Gotlvernement om zengde luchtstreek xustig en vreedzaam aan

zjnezeevaartkundigewaarnemingenmeteene den landeljken arbeid tegewennen en alzoo

doorhem vervaardiyde kaartvan West-lndië, nietalleen hun eigen welvaartte bevorderen,
de vrucht zjner vleljarige reis,op 'sLands maar tevenshet Moederland te ontheFen van
kosten te doen uitgeven,hetwelk hem noopte

(Mei 1838) om ten tweeden malezjn eervol
ontslag uit de zeedienst te vragen - den
eersten keerwashethem welmeenendgeweigerd - , terwjl hj zjne opstellen,ln het
Engelsch overcezet, afstond aan den Hydrograafvan deEnrelscheAdmiraliteit,inwiens
werken: rMemolr and Directions f0r the
Northern Atlantic Ocean'',en r'
rheColombian

de kosten hunnerbescherming tegen de willekeur van hunne opperhoofden en van vreemde
gelukzoekers. Om het te verdedigen en te

handhaven,schreqfhj talvan dagbladartikelen,welke debljken dragen van zjne innige

overtuiging,en daarom hem meer vjanden

dan vrlenden bezorgden. - In Pasoeroeang-

sche en Soerabajasche Couranten verschenen

mede onderscheidene artikelen van hem over

Navigator(L0nd0nK.H.Lauxie,1839- 1845)'' landbmlw en njverheid, land- en volkenze na dien tjd bj herhaling verschenen zjn. kunde, als ook een mKruidkundig woordenZjne opmeting en aanwjzing tervermjding boekje en verklaring van botanische termen
van de blinde Oorlo-qsehipskl'
è (Man-0f-W ax- t0t handleiding btihd gebruik van de Flora
Rock) buiten de baai van St.Martin was Indiae Batavae(Pasoeroean,1859)''.
reeds in 1837 geplaatst in de pBerigten en
Deze verdiensteljke en werkzame ambte-

verhandelingen''van den hoogleeraarJ.F.L. naar begaf zich in 1873 wegensziekte met
Schröder te Utrecht,en daarvan,alsook van verlofnaar Nederland,waar htj zieh eerst te
andere zjnerbovenvermelde bjdraren,isge- Delften vervolgens 'sHage vestigde.Hjwerd
bruik gemaakt door den kapiteln-luitenant in 1874 benoemd t0t lid van het Koninkljk
J.M odera in zjneozeevaartkundigebeschrj- Instituut voor taal-, land- en volkenkunde
vinq van deNederlandscheW est-lndischebe- van Neêrlandsch Indië.
De bovenvermelde hydrographische opstelzittlngen (1843)9'.
Na een Jaar lang op Curaçao ondervonden len, in de pM emoir and Directions for the
te hebben,hOe vruchteloos het is,landbouw Northern Atlantic'' en in den mcolombian
te drjven in een land, waar het zeldzaam Navigator''Opgenpmen,en in de voprrede van
regent,was hj van 1839 totin 1846werk- eerstgenoemd yverk aallgeduid a1s mrrheimporzaam als koloniaalsecretarisop St.Eustatius, tantcom munic,
ationsot'anaccom plishedOëcer,
y,
sc/hp.p Grereïink? late ot- the
van welk eiland zjnebesehrjvingisOpgeno- litttltenant Ws.

men in hettjdschrit'
tpBjdraget0tdekennis Dtltch Rnyal Navy''! zi
jn do navolzende:
der Nederlandsche en vreemde Koloniën

DSterrekllndige bepalingvanvprstlhillendepun-

n
(Jaargang 1846)'', terwjl de daarbj behoo- ten aan de kust van Guyana,en dereedclva'
rende dllol
-hem vervaartligfle kaart.(
10()rhem

St.Eustatius (in f
l'
-tkoionllzls
an van izf--niztthf4n

gegeven. Het regêrings-stelsel, ten aanzien

t'
rolu the Jnurnals--h

isafgestaan aan het Aardrjkskundig genoot- Breedte), pllul-rittant)atA-ilti:ua 11)18:5?-'
DReluarks On the t:urrents ot'thta Xtl'ïpltic
schap te Amsterdam en onlangs (1874) in het
Tjdschriftvan datGenootschap in het licht and Ivest-lndies(1833--183;)''?-- rllxtracts

7)flelltt'
rairll)
1al
-ls (
)f

vrtrilhean Sf
?t1, ïro
.m
van onzeW est-lndischeKoloniën,destjdsg(
)- the navigation f)f thp (volgd,achtte hj intusschen geestdoodend voor Leew ard to W indward''? .- pDisttûloul-fad
de kolonisten, en hj gevoelde zich nietin water in the Atlantic and ()F the coast of
staat, langer een nutteloûs loontrekker ten Gtlyana'', rpassagesOfthe Eeho (from the
laste der uitgemergelde bevolking van St. oxiginalpapersl''

o'
DireetionBfor therivet
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Surinam (met een gezigt op de kustnabj ten stempelen een eenhokkig vruchtbeginsel.
Ca
ntraia
el''
- XSoundinqs of Het omvat een aantal fraaje, altjdgroene
theme
cr
oo
an
s'
tsoPl
fa
Su
nd
aj
me
,3
Descriptlon of
, Buen Ayre Or Bonaire'' - XDescxiption of,
and directions f0r Curazao and Oruba, Remarks on the Vomito prieto ofthe W estIndies'') - DSt. Eustatius as seen from the

Nieuw-Hollandsche heesters. Van de soorten

noemen wj: G. aeanthyolia C'
?
4u1.
# .met
groene en roode bloemen en eenzt
jdige, opstaande trossen,- G.b'
Hœî
ktblia 2.Br.met
witaehtig-paarse bloemen,die aan den t0p in

N.E.distant about 10 miles(eenelandver- schermen zjngeplaatst,- G.coneinnaA..Br.
kepningl'',- St.Bartholomea N.-W .bj N. metscharlakenroode,aan éénezjdegeplaatste
20 miles(eenelandverkenningl'',- en psur- bloemtrossen,- G.Gandieltaudii2..Br.met
vey of the river Suriname''. Voorts leverde bleekroode, t0topstaande trossen verzamelde
de werkzameman in hetJunj-nommer1873 bloemen,- en G.pwnoea 2.Br.metdonkervan het rNautical M agazine'', een opstel, scharlakenroode blogmen.Zj vereischen des
waarin hj den landaanwlnnenden invloed der winterseene drûoge, lichte plek en 4- 60C.

Roopltoren (zie aldaar) bestrjdt,waartegen
echter de hoogleeraar Vetltinhettjdschrift
vanhetrAardrjkskundig Genootschap''is0pgekomen.
bedro Wi
jnand dldïprzlïf
x.
g Grevelink,een
verdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde en
een neefvan den voorgaande,geboren teR0tterdam in 1808.Nadat hj te Leiden zjne
regtsgeleerde studiën voleindigd en aan den
veldtogt tegen België (1830 en 1831)deelgenomen had,vestigdehj zich aanvankeljk als
aflvocaat te Zalt-Bommelen zag zich vervolgens geplaatst a'
an hetprovinciaalgouvernement in Drenthe, werd in 1838 regter in de
arrondissementsregtbank te Assen,enin1854

warmte terwjlmen zedeszomersindevrje
lucht kan plaatsen.
Grevy (FrançoisJudith PaulJules),een
Fransch regtsgeleerde 0n staatsman en voorzitterderNationale Vergaderingin zjn vaderland, werd geboren den 15den Augustus 1809
te Mons-sous-vaudrez,bezocht het collége te

Poligny en begafzich naarParjs,om aldaar
in de regten te studéren.A1sstudentnam hj
deelaan de Omwenteling van 1830enbehoorde
t0t hen, die zich meester m aakten van de

kazerne Babylone.In 1837 werd hj advocaat

en verwierfw eldra een goeden naam als ver-

dediger van deliberale en radicalepartj.In
het groot procès van 12 en 13 Mei 1839

inspedeur-generaalderrjkspolicieen derge- verdedigdehp Quqqnoten Pltilipnet,medebevangenissen in Nederland,waarna hj zjne schuldigden van Blank'
uien Barbe
xs.Inmiddels
woonplaats met 'sHage verwisselde.Eerstge- bemoeide hj zich mlnder met staatkundige
noemde betrekking werd in 1861, laatstge- aangelegenheden dan met regtszaken, doch
melde in 1872 op zjn voorstelOpgeheven, de omwenteling van 1848 bragt hem weder
waarna hem eervolontslag metpensioen werd op het gebied der politiek. Ledru-Rollin betoeqekend. Behalve eene dissertatie pover noemde hem t0t commissaris der regéring in
indlrecte staatszorg terbevordering van natio- hetJura-dqartement,en hj betoonde hierbj
nale njverheid (1832)'',schreef hj:pstatis- zooveelbeleld,datmen hem atkaardigde naar
t
iek van deprovincie Drenthe,voornamyljk de Constituante. Hier w erd hi-ilid der comuithetoogpuntvan volkswelvaart(1840)'j''-' missie voorde regtsbedceling,- voorts vicenHet belang van het aannemen van hetbe- president der Vergadering,en trad op alseen

ginselvan porto-franco voorNederland(1844)''
nGedac
htenoverarmverzorging(1850)'',XDe strafnrigting te Vechta,in Oldenburg
(1863)''1- pDepolicieinNederland(1864)'')nOns cellulair stelselenz.(1865)9',- pllet

van de degeljksteredenaarsderDemocratisehe
partj. Steeds toonde hj zich zeer najverig
Op zjneonafhankeljkheid,maarstemdedoorgaansmetdeuiterste linkerzjde.Hj behoorde

t0t de w einigen, die van een presidentschap
Iersch gevangenisstelsel in verband met het van Lodewj;k Napoleon niets wilden weten,
beheer Onzer gevangenissen en bedelaarsge- vooraldaar hj zeer goed inzag,daterbotstichten (1870)'', en rBedenkingen teqen sing zou ontstaan tusschen eene V ertegenhet wetsontwerp van den minister de Vrles woordiging en een President,die beide door

tervernieuwdeuitbreidingdercelstraf(1874)''
, het algemeen stemregt waren gekozen. Hj
benevens een aantalopstellen in verschillende leverde dus een amendement in, waarin hj
tjdschriften, vooralin dat der Maatschappj voorstelde,om de uitvoerendemagtin handen
t0t bevordering der njverhefd, hetwelk hj te geven van een onder de wetgevende magt
eenigen tjd met de hoogleeraren van der geplaatsten ministerraad.Hetwerd echter met
WtlpzlM esch en ran Hallredigeerde.Hj werd 643 tegen 158 stemmen verworpen.Als aanbenoem d t0t ridder der Orde van den Neder- hanyer van generaalCarai
ynaekwam hj ge-

landschen Leeuw ,t0t lid van verschillendebe- stadlg in verzet tegen hetministprie van 20
langrjke staatscommissiën en tOt honorair December 1848, en als rapporteur over verhoottlbestuurder van het Genootschap t0t schillende voorstellen t0t ontbinding der C0nzedeljkeverbetering dergevangenen.Inzjne stituante hield hj niet Op,dietebestrjden.
merkwaardige geschriften ovel.'het gevange- W ederom werd hj meteenegrootemeerder-

niswezen heeft hj zich steeds een tegenstan- heid afgevaardigd naar het Avetgevepd Ligchaam en bleefgetrouw aan zjne beglnselen,
der betoqnd der langdurige celstraf.
Grevlllea R. Wr.is de naam van een zonder zich bj de Bergpartj te voegen.Hj
plantengeslacht uit de familie derProteaceën pleitte vöör de vrjheid van drnkpers,tegen
Het onderscheidtzich door een onregelmatig, den staat van beleg, tegen de wet van 31
4-bladig blo*mdek,een scheeven,nem
ergedruk- Mei en verzette zich tegen eene herziening
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der Constitutie.Na den staatsstreek zeidehj schorsbedekt,heefteen bitteren,specerjachde staatktlnde vaarwel, leefde v0or de pleit- tigent eenigzins scherpen smaak,evenals de
zaal,en werd in 1868 bâtonnier van de orde bladeren.Beide,alsmede devruchten,worden
van advoeaten te Parjs.In datjaarwerdhj in oost-lndië a1s geneesmiddelen gebrtlikt weder door het Jura-Departement naar het vooraltegen jicht.G.asiatoa L.,een 00stW etgevend Ligchaam gezonden, en na den Indischeboom ,draagtdonkerroodesteenvruch-

va1 van het tweede Keizerrjk zag hj zich ten saettwee kernen;zj hebben een aange-

door het V00rl00pi4 Bewind benoemd t0t naraen zuren ssaaak en behooren tot de gecommissaris der Natlonale Verdediging in de
departementen Doubs, Jura en Haute-saône.
D002 het departement Jura t0t lid benoemd
van de Nationale Vergadering te Bordeaux,

liefkoosde vruchten.Deze planten hebben des
Tiinters eene warmte noodig van 1--50C.en

ernstige redevoering tot den vrede vermaande

zich afkomstig rekentvan Rollo,kamerheer

kunnen in het voorjaar doorstekkenvermenigvuldigd worden.

Grey of Gray is de naam van een verzag hj zich aldaarden 17den Februarj 1871
t0t voorzitter gekozen, waarna hj in eene raaard adelljk geslacht in Engeland, dat

endepogingenvanThâersjverigondersteunde. van Robert, hertog van Normandië, die a1s

Na het verdagen der Vergaderiny bleefhj leenbezitter van het kasteelCroy in Picardië
voorzitter derPermanente Commissle,en toen den titel voerde van k
%ei-gnewr de Croy.Een
de Vergadering zich weder vereenigde,werd z
èi
l
n
e
r
n
a
ko
me
l
i
ng
e
n
ve
rgezelde Will- #.
e
hj den 5den Deeember 1871 op nieuw t0t eroreraar naarEngeland,waardegeslachtsCro
y
allengs in * ey of Gray verbasvoorzitter gekozen, doch later door Blt
fn
et naam
terde. Henry de Gre.?/ontving van JNcAr tlI
Vervangen.
Grew (Nehemiah),een uitstekendEngelsch de landerjen van Turroc in Essex. Zjn
natuur-on geneeskundige,geborontePoventry

kleinzoon Reyinald nam als lord #e Rutltyn

Omstretllls het jaar 1628, studeerde buiten zitting in het Hoogerhuis (1322) en liet 2
'
slandsen deed na zjn terugkeerbelangrjke Zonen aehter Jokn en Edward.- Laatstge-

microscopische onderzoekingen, vooral met noemde huwde met de erfgename van lord
betrekking t0tde anatom ie en physiologieder lïerrers de Groby en aanvaardde dezen titel.
planten en lasdeuitkomsten van zjnenaspo- - - Joyn Grey, lord Ferrers de Gvrpày sneuringen voor in de vergaderingvan de Konink- velde in 1460 in den slag bj St. Albans,

pïl/e,
ljkeMaatschappjvan W etenschappenteLon- waarna zjne weduwe Elizabetk lFbodz
den, die hem t0tlid en vervolgens t0tsecre- eene dochter van graafRorers en van Jacquetaris benoemde. In laatstgemelde betrekking I1e de .Tyyazzzlstl'
r.ç (weduwevan den hertog
gaf hj de rphilosophical transadions''van van Bedford),een tweedehuweljk slootmet
1677 en 1678 uit, werd in 1680 eerelid van koning Eduard .fF,aan wien zj Edna'
rd F
het Geneeskundig Genootschap, en overleed en prinses E lizabeth', de gem alin van H en#
,
r
ï
7
r
VIIt
s
c
ho
nk.
Van
har
en
ee
rs
t
e
n
echtden 25sten Maart 1711. Hj heeft door zjn
m icroscopisch onderzoek veel voorde w eten- genoot had zj 2 zonen. Tltomtu Greq
y,de
sc,
hap gedaan.Van zjne geschriften noemen oudste van deze,werd in 1471 t0t graafran
wj:orhe anatomy ofvegetablereign,with lïnntinydon en in 1475 t0tmarkiesran Dtpr.sef
ageneralaccountofvegetationfbundedthereon verheven.Hjbevorderdedetroonsbeklimming
(1672)'',- pAnideaOfaphytologicalhistory van Hendrik TYT, en overleed den loden
propounded together with a continuation of April 1501.- Zjn kleinzoon Henry Grg.
t
/,
the anatom y of vegetablesypartieularly pro- derde markies nan Dtvddf? huw de met Franc:
:
Br
andon,
ee
ne
doc
ht
er
van
den
her
t
o
g
secuted upon roots (1673)'' - en p'
rhe comparative anatomy of trunks, together w ith ran s'
v#blà en van Maia Tz
l
f#or (wedt
lwe
on account oftheir vegetation founded there- van Lodewj;k XIL van Frankrjk en doc.
hter
upon (1675)''.Delaatstqenoemde3werkenzjn van Rendrik V1I) en werd in 1551,na den
vereenigd onder den tltel: r'rhe anatomy of dood van zjn schoonvader,t0t hertoy van
plantsetr.(1682)''.
St
fblk benoemd.ZjnedoehterJane(zle011Grew la L. is de naam van een planten- der Gray) bekleedde eenige dagen den Engelgeslacht uitde familie der Tiliaceën. Het 0n- schen troon en werd den 12den Ftlbruarj
derscheidt zich door 5 lederachtige,van bin- 1554 onthoofd? - haar echtgenoot en haar
nen gekletlrde kelkbladen,even zoo vele aan vader desgeljks. Dool' den brpeder van

den voet met eene klier of'met een schuble den hertog ran S'
l
f#blll lord JoltttGrft
gvoorziene bloembladen,een grootaantalvrje bleefhet geslachtvûortbestaan. Zt
jllkleinm eeldraden? een enkelvoudigen stamper met
een 4-lobblgen stem pel en eene 4-lobbige
steenvrucht. llet omvat boomen en heesters?
w ier bladeren en bloem en - deze in schermen geplaatst - op die van den iepen-

boom geljken.Zj groejen in warmegewes-

ten. Het meest bekend is G. orientalis Z.,
een Oost-lndische heester,die een paar Ned.
el hoog w ordt, m et een bruinen stam ter
dikte van een arm en bruine takken, wier

zoon H enry, lord Grey ()f Grolly?wtlrd in
1628 graaf ran zsf/tzzz-l
/àrt
d,was bevt
tl
ht'
bber
der Parlem ents-troepon tegtlllKarel 1 (1644),

en Overleed in 1673.Zjn oudste zoon Th.
omast
vöör hem overleden, behoorde desgeljkst0t
de volkspartj en was een der regtersvan
laatstgenoemden Koning. Zjn broeder Joltn
isde stamvadervan GeoryeH arry Gr:-g,graaf
van Stamford en W arrinylon, die den 7den
Januarj 1827 geboren werd.- De oudste

twjgen, blad- en bloemstelen zeer behaard zoon van Reginald, lord Grey de Alf/ztyzz,
zjn.De roodaehtige wortel,met eene zwarte w as Jokn Gzey,de stamvader der lords Grey

GREY.

760

die met Tltoman (in dezamen- Indië, bjgestaan door admiraal Jervo!een
groot gedeelte van de Fransche bezittlngen

zwering van Raleigh gewikkeld en in 1614
in den Tower overleden)uitstierven, alsm ede dergraven'
pcz
?lKent(1465).HenryGrg ,
graaf n@n K ent,w erd in 1706 markies en ln
1710 hertog, maar stierfkinderloos in 1740.

m de Antillen en zag zich in 1801 totlord
Grey rls Howick en in 1806 t0t viscount
S bvlïck en graaf Grey verheven.Hj Overleed

den 4den November1807.- Zjn oudstezoon
Zjne achterkleindochterAmabeleenedochter Ckarles Grey, een beroemd stutsman on
van den graaf van A '
crtiz ckeen van de we- minister,geboren den 13den Afaart 1764,ontduwe van lord Polwartlt, zag zich in 1816 ving zjneoqleidi
ng teEton en teCambridge,
t0t gravin de Grey verheven, en deze titel deed op l8larigen leeftjd eene reis op het
vielna haaroverljden (4 Mei1833)ten deel vaste land en nam vierJaarlaterzitting in
aan haren neef Tltomas TMD.p Robinson,lord hetParlement.Hoewel zjn geslacht t0t de
Grantl
taa ,die den familienaam de Grey aan- Torypartj behoorde,braytenzjnebeginselen
nam. Zjn grootvader sir Tl
tomas .
zpùiz
?dt
)l hem t0t dr W higs, wler hoofden, zooals
was een afstammeling van W illiam .pp?7iAk,stlz', Burke, SAdrz#cl en Foz,eenemagti
geoypokoopman teYork enlordmayorderstad.Hj sitie vormden tegen den jeugdijen minlster

'

bekleedde achtervolgens de betrekkingen van TiJf. Het verbond van de W hlgs met den
staatssecretaris en postmeester-generaal,werd prins van Wallis bragt 00k Grey aan diens
in 1761 verheven t0tlord Grantham,en over- ZP**(!0. Hi
j bepleitte het betalen der schulden
leed in 1770. Zjn zoon Tl
tomas, 2de lord van den Prins en verdedigdezjnebelangen
Grantham, was in 1771 ambassadeur te Ma- met betrekking t0t het regentschap, zonder
drid, in 1782 staatssecretaris bj Buitenland- zich evenwel t0t vlejerj te verlagen.Toen
sche Zaken, sloot in 1783 de préliminaires de Fransche Omwenteli
ng den twistapyel

van den Vrede met Frankrjk, en overleed wierp in de gelederen der W hiqs,doordlen
den zosten Julj 1786.- ThomasFï!@,graaf B- ke metdegematigden de politlek van Pitt
de Grl , geboren den 8sten December 1781, ondersteunde,terwjldedemocratische.
Fpz in
was in 1834 en 1835 eerste lord der Admira- de oppositie volhardde, bevond Gret zich
liteit, van 1841 t0t 1844 onderkoning van onder het kleine getalvanhen,die zlch bj
Ierland, en overleed den 14den N ovember laatstgenoemde aansloten. Hj stichtte met
1859. Hj was voorzitter van het Instituut Erskine, Lawderdalet lWèiflrdlt/enz.het Ge-

van Britsche Bouwkundigen,lid van deRoyal nootschap van Volksvrienden, hetwelk eene
Society,van de Society Of Antiquariansenz., gematigde Parlementshervorming t0t stand
en schreef onder anderen eene levensgeschie- zochttebrengen.Reedsin 1793bragthj het
denis van den hertog van Wdllizwfpzl(1853). voorstel hiertoe ter tafelen ontwikkelde het
Als graaf de Grey werd hj opgevolgd 4 jaar later n0g vollediger, doch hetwerd
doorzjn neefGeorgeFrd/rià Samnè'
l.
A0&1- m et eene meerderheid van l49 stemmen verson,graafnan 2@pl,geboren den 24sten Oc- worpen.Deze vruchtelooze pogingen,om het
tober 1827, voorheen a1s lord Goderieh lid volksbelang te bevorderen, veroorzaakten
van het Parlementen in 1859 totonderstaats- hem veel verdriet, - vooral daar hj niet
secretaris en in 1863 tot staatssecretaris van behoorde tot de eigenljke democraten.Toen
het departementvan oorlog in hetministérie na den dood van Pitt in 1806 de partjen
Palmerston benoemd.Ook na hetaftredenvan m eer t0t verzoening geneigd w aren, nam

laatstgenoemd ministérie bekleeddehj hoogst Greytdie bt
j de verheëng van zjn vader tot
belangl
ske betrekkingen, werd als markies graaf den titel van lord H owick verkregen

ran .P1.& l voorzitter van het Privy council,
en ging in 1874 over tot de R .Katholieke
K erk.
G rey nan CM/Dzw/zc- en Howick is de
naam van een geslacht, dat sedert de 13de

had,zitting in hetvermaarde rministérie der
talenten'', - eerst als lord der Admiraliteit,
en na den dood van I'oœ als minister van
Buitenlandsche Zaken. In die betrekking le-

verde hj een Ontwerp in t0tafschaëny van
eeuw zjn zetelheeftin Northumberland.Sir den mtest-eed'' en t0t volkomene emanclpatie

Joh,n Geey, in 1372 levendeq was de vader der R.Katholieken,hetwelkechterschipbreuk
van sir Tltoman Grey ran CAïJJI-CAC- , die leed Op den onwil de8 Konings en de ontmet eene dochter van John M owbray,hertog binding van het ministérie ten gevolge had.
van N or-/b/k,in hethuweljk trad en in 1402 Hj verloorzelfszjn zetelin hetParlement,

overleed.- Zjnoudstezoon Johnwerd graaf doch daar hj in 1807 den grafeljken titel

ran TankerrilleinNormandië.Vandenbroeder erfde,nam hj zittinginhetHoogerhuis,waar
van dezen,Thomasgenaam d,warenafkomstig hj nu zjne min schitterende,dan krachtige
de in 1706uitgestorven lordsGrey of Warke en overtuigende w elsprekendheid ten toon
alsmedesirEdward Grey vanHowick(#1632), spreidde.Toen in 1810deKoning krankzinnig
wiens achterachterkleinzoon Senry in 1746 werd, tjverde hj voor het regentschap van
t0t baronetverheven werd,- Devierdezoon den Prins ran W JJJi.:, ofschoon deze hem
van dezen was sir Charles Gre ,geboren in nietgenegen was.Vruchtelooswashj meer1729, die reeds vroeg in diensttrad,zich in m alen aangezocht om zich met eene porteden zevenlarigen oorlog als adludant van feuille te belasten,en na hetvermoorden van

prinsFerdinand '
?
lJz?Brnnslrjik Onderscheidde, Pereeval(1812) ontving hj de uitnoodiging,

daarna in Amerika streed en in 1782 bevor- om een nieuw kabinet te vormen, doch de
derd werd tot luitenant-generaal. In 1794 onderhandelingen liepen vruchteloos at',toen
veroverde hj als opperbevelhebber in W est- de Prins de hoogste waardigheden aan het

GREY.

:61

H0fniet wilde toewjzen aan #ersonen,die Coot
,
e talenten a1s redenaar, maar maakte
n=r genoegen van hetministérle waren.Ge- zlch yehaatdoorzjnetrotschheid en stjfzindurendeeen 18-taljaren,welke Greynu zag nigheld, - en die haat vermeerderde door
voorbjgaan zonder tot hetbewindte behoo- zt
l
'nehandelwjzeJegensde kolonisten aan de
ren, streed hj met kracht tegen het over- Kaap deGoedelioop en doorden rampspoe-

dreven Toryïsmus)en htlverzette zich met
den meesten jver tegcn de vernieuwing der
vreemdelingen-bill(1816) en tegen deschorsing der habeas-corpus-acte (1817). Bj het
procès der Koningin behoorde hj tot hare
verdedigers. Toen Cawnin.q na den dood van
D verpool aan het bestuur kwam , weigerde

digen oprlog tegen de KaFers. Htj werkte
ministérie kl
usel,doeh schreeft0tzjne veralzoo niet weinig mede t0t den va1van het

dediging:rcolonialpolicy ofJ.Russell'sadmi-

nistration (1853?2 dlnl'', terwjl hj later
zjneconservatievegevoelensoverParlementshervorm ing m ededeelde in hetgeschrift-rpar-

hj hem zjne ondersteuning,wilde de aristo- liam entary governmentconsidered in reference
cratische privilegiën gehandhaafd zien en liet to Reform (nieuwedruk 1864)''.- SirGeorye

zich hetbekende rezegdeontvallen,pdathj Grey,een broederszoonvandentweedengraaf,
met de overige arlstooraten wilde leven en
sterven''.Toch was het hem beschoren,een
nieuw tjdperk teopenenvoor de staatkunde

geboren te Gibraltar den llden Mei1799,studeerde in de regten, w erd advocaat,daarna
lid van het Parlem ent, en zag zich eerst in
van Engeland en een belangrjkenmaatregel 1834 en vervolgens in 1835 benoemd tOt 0n-

ten uitvoer te leggen,waarvoorhj reedsin derstaatssecretarisvoorKoloniën.In Februarj
l
any verleden dagen gestreden had.In het 1839 werd hjjudgeadvocate-general,en in
begln van 1830 had lord Rnssell de Parle- Jt
lnj 1841kanseliervan hethertogdom Lanmentshervorming weder ter sprake gebragt, caster en 1id van hetKabinet.W eldra echter
doch te vergeefs.Daar echter bj de troons- kwam Peelaan hetbewind,zoodathj zjne
beklimming van W illem IV de ontevreden- betrekking nederlegde.OnderR'
assellwashj

heid des volks over het Torybew ind eene van 1846 tot 1852 staatssecretaris van Bindreigende houding aannam , en de milzisters nenlandsche Zaken en verw ierfin die betrekin het Parlement de meerderheid verloren, king doorzjne bekwaamheid en welwillendtthting.In hetministprie
werd Grey,alsbekend wegenszjne xegtvaam heid de algemeene a'
digheid en gematigdheid, den 16den Novem- Aberdeenwerdhj in 1854staatssecretarisvoor
ber 1830 aan hethoofd vaneenW higministérie Koloniën,en onder Palmerston(1855- 1858)
geplaa/t.Hj leverde aanstonds een voorstel w eder minister van Binnenlandsche Zaken.
t0tParlementshervorming en behaaldeinJunj Bj de vorming van het kabinetPalmerston
1832 de overwinning. Hierdoor werd eohter in 1859 werdhj ettrstkanseliervan hether-

detoestandvan hetKabinetveelmoejeljker, tfydom Lancaster,doch keerde spoedig t0t
omdat het volk nu n0g meer hervormingen zjne vroegere betrekking terug.- Sir Joltn

verlangde. Daar zich voorts 0'Connelltegen
hem verklaarde en er verdeeldheid uitbarstte

Grey, een uitstekend generaal, geboren in

en oudste zoon van den voorgaande, werd
geboren den 28sten December 1802,studeerde
te Cambridge,werd in 1829 lid van hetParlement: bekleedde onder het ministérie van
zi
J*n vader den post van onderstaatssecretaris
voor Koloniën,en vervolgenst0taandeaftrc-

minyvan Badalozsneuvelde.Hj ontvingzjne

1785,diende Onder Wellington in Spanjeen
tusscl
hen zjne ambtgenooten, legde hj den bj W aterloo,verkreeg vervolgens een kom9den Julj 1834 zjne betrekking neder. In mando in Indië, werd in 1838 generaal-ma1836 zocht hi
jtevergeei'
sin hetHooyerhuis #JOor,versloeg den 28sten December1843 btj
eene middelpartj te vormen,en na dlen tjd Punniar m et Q000 m an een leger van 12000
bemûeide de grjze,algemeen geachte staats- Mahratten,werd in 1850 opperbevelhebber te
man zich weinig met de politiek.Hj over- Bombay, doch keerde ln 1852 wegens ongleed den l7den Juli.j 1845, waarna zjnJ0n- steldheld naar Eurppa terug,en overleed den
gere zoon George eelle levensbeschrjving van 19den Februarj 1856. - Sir George Grey,
zjn vader in het licht gaf onder den titel: gouverneurvan Nieuw-zeeland,werd qeboren
rLife and .opinions of the second EarlGrey na den dood zjns vaders,die a1s lultenant(1861)''.- Henry George,derda graafGrey kolonel den 7den April 1812 bj de bestoroplelding aan de militaire Académie te Sandhurst, nam dienst en klom op t0t den rang

van kapitein.Van 1837t0t1839ondernam hj
ontdekkingsreizen in de binnenlanden van
Australië?welkehj beschreefin zjne pl(
)t
lr-

ding van hetministérieM elbourne(1834)dien nals of tw 0 expeditions in N.W .and W esvan onderstaatssecretaris van Binnenlandsc,he tern Australia (1841,2 dln)''.ln 1841 werd
Zaken. Toen in 1835 de 'W higs weder aan hj gouverneurvan Zuid-Australiëen in 1845
het bestuur kwamen)wcrd hj soeretarisvoor gouverneurvan Nieuw-zeeland,waarhjdoor

O0rl0g met zittinr in hetKabinet,doch hj krachtige maatregelen de inboorlingen t0t ()nlegde die betrekklny nederin 1839.In 1842 derwerping dwong.Nazjn terugkeerinEnre-

stemdehj metdemlnderheidvoordeafsehaf- land gafhj zjn belangrjk boek ppolyneslan
;ng der graanregten,en na de zegepraalvan Mythology (1855)''in hetlicht,en begafzich
hetvrtlhandelstelselen den valvan hetmini- in 1854 als gouverneur naar de Kaap de
stérie Peel,werd lord Howick,die inmiddels Goede Hoop,vanwaar hj in 1861 wederom
zjn vader als graaf Grey was Opgevolqd, naar Nieuw-zeeland verplaatst werd. Vôôr
in Julj 1840 staatssecretaris voor Kolonlën zjn vertrek uitAfrika sc,
honk hj zjnekostin het ministérie Russell. Hj ontwikkdde bare verzameling van boeken en handsehrif-
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ten aan de openbare bibliotheek van de durende zjn verbljf in Azië zjn meestbeKaapsta4.
roemd bljspel, getiteld; rGore ot oemâ'',
Greydanus (Johannes),eenNederlandsch waarin hj op eenegeestigewjze dedwaasbeoefenu rderwjsbegeerte,geborenteFrane- heden en gebreken deraanzienljken in Rusker omstreeks hetJaar 1633,studeerdealdaar land hekelde. Het werd als handschrii't ge-

in degeneeskundeenindewjsbegeerte,'zerd durende 9 Jaar met grooten bjvalgelezen,
doctorin demedicjnenen meesterindevrje daar men het nietraadzaam achte,het stuk
kunsten en zag zich in 1660 benoemd t0t aan de censuurprjs te geven,en eerstna

hoogleeraar te Franeker, welke betrekking den dood des dichters kwam het, met uithi
j Waarnam t0t aan zjn overljden op den drukkeljk verlofdesKeizers,in druk en op
4den Junj 1668.Hj schreef:oldea Logi
cae hettooneel. Gribqjedow werd voortsverdacht
novantiquae (1659)'',- rlnstitutionesmeta- gehouden van medepligtigheid aan de zamen-

physicae(1660)'',- enplnstitutionesphysicae zwering van 26 December 1825.Nadat hj
zich hiervan te Petersbt
lrg gezuiverd had)
(1664)''.
G ribeauval(Jean BaptisteVaquettede), zondmenhem in 1828wegenszjnebekwaameen Fransch ingenieur en generaalder artil- heid en zjne grondige kennis derPerzische
leriej geboren den 15den September 1715 te taal als ambassadeur naar het H0fte TeheAmiè'ns,trad in 1732 in dienstbj deFran- ran,waarhj reedsden 12denFebruartj1829
sche artillerie en ontving in 1752 als kapitein in een volksoploopvermoord werd.Zjne geden lastom naarBerljn tereizeflenverslag zamenljke werken zjn in 1854 in hetlicht
te geven van de door I'
rederik 11.ingevoerde verschenen.
ligte regements-artillerie.Hj volbragt dien op
Griekenland.HetoudeGrl/rdlbld(Heleene loFeljke wjze en leverde daarenboven las, Graeeia), uit het oogpuntvan kunsten
eellige verhalldelingen in over nieuwe uitvin- wetenschap de belangrjkste Staat der ouddingen bj de artillerie.,alsmede over den heid,omvatte in ruimeren zin de zuideljke
staat der grenzen en vestingen in de door helft van het Balkan-schiereiland metMacehem bezochte landen.In 1757 werd hj be- donië en Illyrië,doch in meer beperkten zin
vorderd t0t luitenant-kolonel, ging over ixl het land ten zuiden van den Pindus, ongeOostenrjksche dienst, en zag zich hier ge- veer 1700 D geogr.mj1groot,en w erd verplaatst als generaal en kommandant van het deeld in Noord-Griekenland (Epirusen Theskorps der artillerie en der mineurs.Vooral salië), Midden-Griekenland of het eigenljke

door zjne maatregelen werd in 1760 Glatz Hellas (later Livadië en Romanië),en den
veroverd. Hj volgde bj den mjnenoorlog Peloponnlsus met denabjgelegen eilanden in
eeneigen stelsel,dathj inSehweidnitz(1762) de Aegèsche en Tonische Zee.De bodem was
tegen Frederik J.f!die zelfde belegering be- er Overhet geheelbergachtig,vooralin Epistuurde,in toepasslng bragt.De Koning hield rus,waar de bergkruinen zich terhoogtevan

zieh aan de handelwjze van Bllidor,maar ruim 2000 Ned.elverhieven,- desgeljks

de uitmuntende tactiek van Gribeaural ver- in Midden-Griekenl
and, waar de Parnassus
gdelde telkens zjne plannen. Na 63 dagen eene hoogte bexeikte van bjna 2500 Ned.el,
wilde Frederik dan ook de belegering ophef- de H elicon eene van 1800 Ned. el, en de

fen, toen eene bom het kruidmagazjn van Cithaeron eene van 1400 Ned.el,terwjl de
een der forten in de lucht deed vliegen, hoogvlakte van den Peloponnesus (Arcadië)

waardoor eene bres ontstond,die de Oosten- zich ter hoogte van ruim 600 Ned.el verrjkers t0teenecapitulatiedwong.Gribeanval hief en d00< dubbel t0t driemaalzo0 hooge
w erd aan den Koning voorgesteld, die den randgebergten omsloten was.O0k de eilanden
gevangene eerst niet wilde zien, maar hem waren bergachtig, (m de Ida op Creta had

weldra aan zjne tafel noodigde en met lof eene hoogte van bjna 2500 Ned.e1.- Tot

overlaadde, - en keizerin M aria Tldzwl de voornaam ste rivieren behoorden er de
benoemde hem t0t luitenant-veldmaarschalk. Peneus in Thessalië,de Thyamis,de ArachNa het sluiten van den Vrede keerde Gri- thusen deAchelous(Aspropotamos)inEpïrus,

Jex rc!naar Frankrjk terug,waarllj zich de Euenus,Sperchius(Hellada)en Cephissus
Jegens de genie en artillerie verdiensteljk (Mauronero) in Hellas! en de Eurotas (Iri)
maakte.Hj vond eraanstondseeneplaatsals en Alpheus (Ruphia) ln den Peloponnesus.
maréchal de camp en inspecteur-generaalder Van de meren vinden wj de Trichonis en
artillerie. In 1765 werd hj bevorderd t0t Kopais in Hellas, en de Sthympalis in den
luitenant-generaal,dochviellatereenigentjdin Peloponnesus vermeld.- De voortbrengselen
ongenadebjhetHof.Lodewj;k X /v benoemde des lands waren in hetzuiden en op de eilanhem in 1776 t0t gouverneur van het groote den vjgen, Oljven en kostbaxe wjnen, arsenaal,en hj Overleed den gdenMei1789. in het noorden tarwe en gerst,uitmuntende
Gribojedow (Alexander Sergéjewitsl), paarden,rundvee,geiten enschapen,- voorts
een Russisch dichter en staatsman, geboren zilver,koper,jzerenberoemdmarmer(Par0s).
teMoskou den16denJanuarj1795,nam dienst De bevolking bestond uit Rellenen, in verbj het Russischeleger en zag zich vervolgens schillendestammen (Doriërs?Achaeërs,Ioniërs,
geplaatst bj het ministérie van Buitenland- Aeoliërs) verdeeld en in hetalgemeen zich
sche Zaken te Petersburg, toen hj wegens onderscheidend doorvoortrefeljke gaven naar
een duël naar den Caucasus werd gezonden. ligchaam en geest, vooral door sehûonheids-

Gekrenktdooronaangenamebejegeningenvan gevoql,dapperheiden bedrjvigheid.Zj vormde zjdederaristocratie,vervMrdigdehj ge- den œn aantal kleine SWten,waarvrjheid
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ill alle opzigten de volksontwikkeling bevor- ljke synode en 14 aartsbisschoppen,terwjl
derde,tegeljk metden bloeivan alletakken de R. Katholieke Kerk er omstreeks 50000
van kunst en wetenschap.
beljdersen 2aartsbisschoppen telt.Hetvolks-

Het l
tedendaageclte Abzlïz
em/k Griekenland
omvat het oude Midden-Griekenland (Hellas
of Romanië), den Pel
oponllésus (M0réa)en
de eilanden, nameljk Etlboea,de Cycladen,
deNoordeljke Sporaden en de Ionisohe eilanden, te zamen op rui
m 9101/4D geogr.mj1
.

om streeks 11
/: millioen inwoners tellende,
waar
zich onqeveer1080000Nieuwken,onder
orie330000 Albanezen,28000 Macedo-W allachen, 5000 Zigeuners? evenzooveel Israëlieten en Italianen, 2000 Turken! 2000 Engelschen en 1000 Franschen bevlnden, Het

Rjk is verdeeld in 13 nomarchieën of'gewesteu,nameljk:AtticaenBoeotië,Euboea,
Phthiotis en Phocis, Acarnanië en Aetûlië,
Aehaja en Elis!Arcadië,Laconië,Messénië,
Argolis en Corlnthet de Cycladen, Corcyra
(Corfoe), Cephalonia? en Zante.Behalve de
hoofdstad Athene, d1e 50000 zielen telt,be
hooren t0t de volkrjkste plaatsen: Patras
met 26000, Corfoe met 24000,Syra (Hermôpolis)en Zante,elk met20000inwoners.
De gedaante van den bodem hebben wj
bj de voorstelling van hetotlde Griekenland
reeds beschreven. Het klimaat is er in het
algemeen droog,in de dalen van Romanfëen
Moréa zeer aangenaam , doch in de laag gelegene streken Ongezond.Het land is er rotsaehtig,'schaars besproeid en dientengevolge
niet zeer vruchtbaar. De landbouw p-ordt er

onderwjsverkeert er in een ellendigen toestand: men heeft er (mgeveer 1000 scholen

voor lager en 70voormiddelbaaronderwjs,
11 gymnasien, - voorts universiteiten te
Athene en te Cort
be.

Wj zullen deyesehiedenisvan Griekenland

in korte trekken voorstellen, haar verdeelende in zeven tjdperken:
1.Van de vroe
yste tqden /t
?f a@n J,
dfbe
yén
der Terzï.
scâ,e tltvlpot
pp (500 vôör Chr). De

oudste mededeelingen zjn enkel sagen van

goden en helden.Als eerste bewonersworden
de Pelasgen genoemd, en naastdeze de Lelevjen.Beiden werden tusschen 1500 en 1200

voör Chr.verdrongen door de Hellenen (Ae0ll*e
**rs, Doriërs, Achaeërs, Ioniërs). T0t de
vreem delingen, die derw aarts trokken, behooren Ceerops (de stichter van Athene),
Cadmus (de stichter van Theben),Pelops en
.Dt
-J.
II.:.Na desagenvan verschillendekrjgstogten en zeereizen (Argonatlten enz.
) vereenigden zich al de Grieken omstreeks het

*
jaar 1200 t0teen togtnaar Trqje.Omstreeks
1100 vöör Chr.vielen de Heraclieden (nakomelingen van Eeracles) met de Doriërs in
den Peloponnesus. De oudste regéringsvorm
was er de monarehie der afstam melingen van
oude helden. In 1068 bezweek Codrust de

laatstekoning van Athene,inden strjdtegen

de Doriërs. D00r landverhuizing ontstonden
dan 0ok verw aarloosd,en de ontginning gaat Grieksche volkplantingen in Klein-Azië,
er m et trage schreden voorwaarts. De be- Thracië en Macedonië,Sicilië,Beneden-ltaliö'
langrjkstevoortbrengselen zjn eroljvenolie, en Afrika. De monarchie maakte plaatsvool,
wjn, tabak, meekrap, katoen? krenten en den aristocratischen en oligarchischen regézuideljke vruchten.Demoerbezlënboom iser ringsvorm. In Sparta stonden 2 koningen,
algemeen verspreid,doch de bosehcultuur be- nakomelingen van de Heraclieden Eurysthenes
vindter zich op een lagen trap.O0k de vee- en Prodes, aan hethoofd van den Staat.In
teelt heeft er weinig te beteekenen.Daaren- 888 vôör Chr. leefde Lycury'
ts,de wetgever
tegen zjn er de bjen-enzjwormenteelt be- van Sparta. De magt der kûningen werd er
nevensdezeevisscherjbelangrjkebronnenvan door de geronten en ephoren beperkt.M en
bestaan. Voorts vindt m en er m eersehuim
had er voorts eene geljke verdeeling der
marmer,lithographischensteen,aluin?zwavel, landertjen,vermjding van het verkeer met

zotlt, Bteen-en bruinkolen.Deeigenljkenj- vreemdelingen,gcmeenschappeljkemaaltjden,
verheid heeft er zich nOg weinig ontw ikkeld; en oyleidi
ng derJeugd t0tdapperheiden v0lhetmeest bloejen erhandelen scheepvaart. hardlng in den Oorlog Tn 776 nam het bereReeds in 1868 telde de Grieksche koopvaar- kenen van den tjd naar olympiaden een aandjvloot5422 schepen.In 1869 is erde eerste vang. De Spartanen onderwierpen voorts in
spoorw eg,van de Piraeus naar Athene,V0O- 2 oorlogen (744- 722 en 686- 682)deMessépend,en andere spoorwegen zjn in aanbouw. niërs en verwierven dehegemonie(OpperheerDe meest-bezochte havens zjn er de Piraeus schappj) in den Peloponne'sus.- Te Athene
(voorAthene)?benevensdie van Patras,Ca- werden na hetafschaFen van het koningsehap

lamata,Nauplla,en Syra.
De staatsregeling iser eene constitutionéle
monarchie. De wetgevende magt is toevertrouwd aan eene enkele Kamer van 1;0 regtstreeksgekozenafkevaardigden.De ministers

zjn verantwoordeljk.Ilethoogstegeregtshof

archonten aan het hoofd van den Staat geplaatst. In 600 gaf Solon er eene gem atigd-

democratische grondwet.De bugerswerden

naar gelang van hun verm ogen ln 4 klassen
verdeeld? en 3 van deze hadden aanspraak
-aar0P staatsam bten. De archonten werder .J
ljks gekozen,en de Senaat,de Volksvergadering en de Areôpagus hadden het hoogste
gezag in handen. Pisistratus eehter maakte

is er de Areöpagus te Athene.Het legertelt
ruim 14000 man,benevens 17000 man ongeregelde troepenj - de Oorlogsvloot12 schepen,te zamen met 128 stukken.De fnanciën zich meester van de alleenheerschappj en
verkeeren er in een treurigen toestand,vooral bevorderde de beschaving (561- 528). Zjn
0Ok wegens den aanmerkeljken schuldenlast. zoon H ippias w erd in 510 nlet hulp der
De heerschende godsdienst is er de Grieksch- Spartanen verdreven,waaropdearistocratische
Katholieke m et eene sedert 1843 onafhanke- partj de teugels van het bewind in hanien
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nam , totdat Ghthenes in 508 de grondwet heerschte het schrikbewind der 30 Tyrannen
van Dolon,in democratisehen zin gewjzigd, te Athene, doeh de stad werd in 403 door
wederom invperde.
Tl
trasybnll
n bevrjd,waarna men erde De1I.Van de Tdrzïdck oorlogen fpf aan 1df mocratie weder invoerde. De Vrede van
einde ?
vl den Tdlpwpzlzz/dïdcF
zdl oglog (500- Antdloidas leverdedeGriekschevolkplantingen
404).De oorzaak van deze oorlogen wasde ill Klein-Azië 0n op Cyprus over aan de
Opstand der Grieksche koloniën in Klein-Azië Perzen en bevestigde de autonomie van alle
n 3;1 behaalden de Thet
egen de willekeurderPerzischeheerschapyj, Grieksche Staten.mIin
benevensdehulp,doorAtheneaandiekolonlën banen onder Epal
ondas en Pelôpidas eene

verleend (500).In 490behallden deAtheners overwinning op de Spartanen bj Leuctra.Zj

onder aanvoering van M iltfc#d,
v de overwin- drongen in 370 in den Peloponnésus door en
ning op de Perzen bj Marathon,en 10Jaar verwiexven de hegemonie voor Theben.Ep@later zegevierde de Grieksche vloot met 380 /41tlz4,:zegepraaldeen sneuveldein 363 bj
schepen tegen 2000 bj Sàlamis.VoortsOver- Mantinéa, en 0ok wegens inwendige bedorqonnen de Grieken OnderPaltsanos en Aris- venheid begpn de magt van Sparta te dalen.
fLdes hunne vjanden bj Plataea,terwjlde De eerste heilige oorl0g tegen de Phociërs

Grieksche vloot OnderXanthèplu bj Mycale
desgeljks de overwinning behaalde. Themlsfocle.
v verhief Athene t0t eene zeemogendheid
en bezorgde haar de hegemonie(470- 431),

(355- 346) gaf aan koning Philippws11 van

Macedoniëgelegenheid,om zich indeGrieksche
aangelegenheden te mengen.DoordeAmphictyonen m et het voeren van een tw eeden
heiligen 00r10g tegen de Locriërsbelast,ver-

en zridfi#w en Gmon vermeerderden den
invloed van Athene onder de Bondgenooten. sloeg hj de Grieken,die nietvroeg genoeg
In 469 bevocht Cimon te water en te land op hunnehoedewaren,in338 bjChaeronéa.
aan de Eurymedon de zegepraal over de
IV.Griekenland onder deXtzcdt
î/zlit
çck heer-

Perzen,en terwjlvoortsSparta den opstand sehappq JpfaanAdJbeginderzp-dot
çcl,
d(338derHeloten en Messéniërs(derdeMessénische 146). Phili
ppns van Macedonië,in 336tût
0orlog van 465 t0t 455) zockt tq dempen, opperbevelhebber tegen Perzië gekozen,
verhief zich Athene Onder Plrielh t0t het
toppuntvan magt,- en vooralt0teen zeldzamen bloei van kunst en wetenschap. In
499 eindigden de Perzische Oorlogen metde

maakte zich meester van de hegemonie,en
Tverd Opgevolgd door Aleœander de Geoote.
Na den dood van dezen heerschte in Griekenland algemeene verwarring. In de meeste
dubbele Overwinning van Gmon bj Sâlamis. Grieksche Staten vond men èf de tyrannie

Intusschen werd dejverzuchtvan Athene
schen oorlog (431- 404),- en weltusschen
het Dorisch-spartaansche en het Ionisch-Attische bondgenootschap.In heteerstetjdperk
van dien krjg werd hetgebied van Athene
-

van enkelen ôfdeheerschappjvan denvolksde bevrtjding des lands,doch geraakte in

en Sparta de oorzaak van den Peloponnési- hoop.HetAchaeïsch Verbond (280) beoogde

00rl0g met het Aetolisch Verbond en met

Sparta. In 221 behaalde Antoonnn Doson,

koning van Macedonië,eene overwinning op

door de Spartanen verwoest,terwjl de Atheners ter zee strooptogten ondernam en naar
den Peloponnêsus. In 430- 429 woedde te
Athene eenevreeseljkepest.Voortsheerschte

de Spartanen bj Sellasia.waarna deMacedonische heerschappj in Griekenlandbevestigd

en de tweede Peloponnêsische oorloy nam

ti
jnsche / 7
: (146- 1460). Griekenland werd

w erd. Daaraan kw am echter een einde door

de overwinning der Romeinen bj Cynosce-

ereenegrenzeloozedemocratie,zoodatAthene, phal
ae (197) op Philèpne K Nu besliste
door het verlies zjner volkplantingen ver- Rome over de aangelegenheden van Griekenzwakt, in 421 door den Vrede van Nicos land,vooraltoen M wmmi'asin 146dezegepraal
een einde maakte aan den eersten Peloponné- bevochtbj Corinthe,waarna de verwoesting
sischen oorlog. De twegde ontbrandde vooral dezer stad het uiteinde was der Grieksche
door toedoen van Aleibiades,en in 415 deden vrjheid.
de Atheners een rampspoedigen togt naar
V. Griekenland 0z3#:r de Ap-dïldcle lteerSicilië.De vloûten hetlegergingen verloren, .$c#l.p.pïl'fpJ aan.den tlzà#ergt-,g ram D fByzan-

een einde. De derde werd voorbereld door nu een Romeinsch wingewest, en Athene
den afval der Bondgenooten van Athene, verkrerg eene vrjzinnigegrondwet.Nadatin
terwjlPerzië zich aan de zjde van eerstge- 312 na'Chr. Constantqn de Groote hetedict
noemden schaarde, en door de twisten der van verdraarzaamhei
d uitgevaardigd had:
Oligarchen en Democraten. ln 411- 408 be- verspraidde zlch deChristeljke godsdicnstin
haalden de Atheners overwinningen ter zee Griekenland.ln 395 vielen er'de W est-Gothen
onder Aleiblades en Conon, doch leden in onder Alarik in het land, na 578 gevolgd
405 de nederlaag bj Aegospotamoi.In 404 door de Slawische volken.In hetmidden der
werd Athene door de Spartanen veroverd, 8ste eeuw ontBtonden er Slawischegemeenten,
die er de muren sloopten en de zeemagt ver- en sedert 807 smolt de Grieksche bevolking
nietigden.
zamen met de Slawische.Sedert 1080 maak111. Van D felnde '
pczlden .PJOF/Z-J.G tW/. ten de Noorm annen veroveringen in Griekenoorlog fof aan den d/c.g bii Cltzdrozzcc (404- l
and.In 1204 verscheen erBonifaclns,mark338). Sparta was nu in het bezit gekomen graaf van Montferrat, en wierp zich op tot
der hegemonie,en trn gevolge daarvan werd koning van Thessalonica. Tn 1205 m aakte
de oliqarchische rege
'ringsvorm ingevoerd in W illem van C/zcwlyfiffd, gesproten uit het
de Gneksche Shten. GM urende 8 mu nden huis der graven ran C1- zJ#le,zieh meester
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van het westeljk gçdeelte van Moréa. Gotfried van FïII:A>#x'
1l strekte zjn gezag uit
overgeheelMoréa (# 1216),- en zjn zoon
Gofried werd alsprinsvan Achajaleenman
van den Byzantjnschen Keizer.Otto deLa-
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derGrieksche vrjheid,maardezevond deste
meersteun bj het volk,zoodatbjna overal
vereenigingen van Griekenvrienden ontstonden

envelevrjwilligersdeverdruktentehulpsnelden.lntusschenlanddeIbrahim-pasjanèn24sten
rock ,heer van Athene,w erd t0t hertog ver- Februarj 1825 bj Modon en veroverde en
heven!en het hertogdom Athenevervieltegen verwoestte gedurende den l00p van datjaar
het elnde der 13de eeuw als erfdeel aan bjna geheel Moréa.Athene werd den 17den
W altlter van .
& ï:z30?d!doch kwam in den aan- Augustus door Res
jid-pa&
ja stormenderhand
vang der 14deeeuw ln de magtderCatalanen. ingenomen.In hetvoorjaarvan 1827 werden
De Venetiaansche edelman M areo t
W Al'
y#o op lord Coel
trane t0t opperbevelhebberderGriekrcFzt0taanvoerder
Naxos werd doox den Byzantjnschen Keizer sche zeemagt,Ricltard C/zl'
podistria
a1shertog van den Arehipelerkend (f 1220). van het leger te lande,en graaf Ca'
In het begin der 14de eeuw was geheel voorden tjd van 7jaart0tregentvan GrieGriekenland, met uitzondering van het her- kenlandbenoemd.Maarn0g op den idenJunj
togdom Athene,vereenigd methetOostersch- viel de Acröpoliste Athene in dehanden der

Romeinsche Keizerrjk.In 1456werd gemeld Turken.Hett
lltimatum derPortevan9Junj,
hertogdom ingeljfd in het Osmannische rjk, waarin elketusschenkom stvanandereM ogenden in 1460 kwam geheel Moréa met uitzon- heden werd afgew ezen,gafintusschen aanleidering van eenige zeeplaatsen, die in het ding t0t het tractaat van Londen (6 Julj)
bezitwaren derVenetianen,onderdeTurksche tusschen Rusland,EngelandenFrankrjk 0mheerschappj.
trenteene bemiddeling,diezj gemeenschapVI. Griekenland onder & Tnrksch,e heer- peljk aan de Porte zpuden aanbieden. Den
e
i
z
l
t
f
d
ran
scltappl
j fpïaan Aef
den '
p'
r'
# eï#.
:- zosten October werd de Turksch-Egyptische
oorloy (1460-1828). Terwjl de Turksche vloot door de zeemagt der Verbondene MOheerschappj er meeren meer veld won,werd gendheden velmietigd,waarna Capodistria,t0t
de oorlog van de Porte met de Venetianen chefder uitvoerende magtbenoemd,den zden

voortgezet(1645- 1669en 1687- 1699).Moréa Februarj 1828 te Nauplia verscheen,en de
werd door de Venetianen overmeesterd,maar binnenlandscheverdeeldheid bjgelegd werd.
bj den Vredevan Passarowicz(1718)weder V1I. Griekenland als z6(/'
dJcAl#ùc Slaat en
aan Turkje afgestaan. Nu verdeelde men A-pépm,
çr4k (1828 t0t Op onzen tjd).Erwerd
ove
r
gegaan
t
0t
de
i
ns
t
e
l
l
i
ng
van een staatsGriekenlandinpasjalieksen plaatstehetonder
het bewind van den stadhouder van Roemelië. raad van 27 leden (Panhellenion)en t0t de
Het land werd uitgezogen door de Turksche organisatie van hetmilitaix en burgerljk bebestuurders,doch Ruslandgevoeldezich sedert stuur. Dcn 29sten Augustus 1828 landde een
ifcatiekorpsvan 14000 man onder
Peter de Grpp/d den natuurljken beschermer Fransch pae,

der Grieken. Bj den vrede van KoetsjoekKainardje (1774)werd aandeGriekenvrjheid
van godsdienst toegekend en bj den Vrede
van Jassy (9 Januarj 1792) bevestigd.De

M aison bj Navarino en noodzaakte in Od0-

ber Ibrahim Moréa te ontruimen.De Groote
Mogendheden namen voorts volgens het verdrag van 16 November 1828 M'
oréa en de
handelin Griekenland nam eenenieuwevlugt. eilanden onder hunne bescherming.Door het
In 1810 heerschte Ali-Pas)'a in hetnoorden Londenscheprotocolvan3Februarj1830werd
van Griekenland.In 1814 werd te Odessa het Griekenland een souverein Koningrjk vergeheim verbond der H etaerie gesticht, het- klaard, terwjl men zjne grenzen vaststelde,
welk zich spoedig uitbreidde over geheel en den 24sten Aprilonderwierp zich de Poxte
Griekenland.In Februarj 1821 barstteereen aan dat besluit. Capodistria, die een absoopstand uitderGrieken inW alachjeenM0l- lutistischen regéringsvorm poogde in te voedavië, maar werd in Junj en September ge- ren,werdden9denOctober1831vermoord.Den
dem pt.D en 4den Aprilverhief zich een op- 20sten Decemberzag zich zjn broederA'
uynsl4.& Capadistria door de Nationale Vergadestand in Moréa. Theodoor Kolokotronis en Jl '
Petros A cfz'
rpznïcFlclï.s vormden te Calam ate ring totvoorloopig presidentgekozen,doch hj
een Voorloopig Bew ind,de Senaatvan M es- legde die betrekking weldra neder.D en 7den
sénië genoemd. De volksbeweging breidde Mei1832w erd hierop dooreene overeenkom st
zic,
h uit over de eilanden,en Demetrius 1'r
<i- tusschen Griekenland, de 3 Groote Mogend.p.
lanto belegde eene Nationale Vergadering,die heden en Bejeren prins OttortzzlBez
jeren tot
eerst in Argos en daarna te Piada bj Epi- Koning van Griekenland benoemd. Voorts

daurusbjeenkwam. ln het begin van 1822 werd hem t0t aan den tjd zjnermeexderjawerd eene regéring van 5 leden benoemd met righeid een regentschap toegevoegd,en op die
M altroeordatos aan het hoofd. W é1 was er schikkingen drukte den 8sten Augustus de
verdeeldheid onder de hoofden van den 0p- Nationale Vergadering te Nauplia haar zegel.

stand, doch reeds den zlsten Junj 1822 viel
Athene bj capitulatiein de handen derGrieken.Den 16den Jult
jdaaraanvolgendewerden
de Soelioten bj Petaverslaren.Hetbataljon

Den 3ostenJanuarj 1833verscheen Ottomet
het regentschap te Nauplia, vergezeld door

3500 man Bejersche troepen t0t bewaking

der vestingen.Het bestuur werd nu op W esder Philhellénen werd vernletigd, doch ter terschen voetingerigt,en de Kerk losgemaakt
zee behaalden de Grieken onder M iaulis de van het gezag van den patriarch van Constanzegepraal.De Groote Mogendheden in Europa tinopel door de oprigting van eene zelfstantoonden zich aanvankeljk geene voorstanders dige Grieksche Synode. Du rna vertrokken

766

GRIEKENLAND.

deBejersche soldaten,en den lodenJanuarj onderscheiden, - de Koninkljke yrinsen
1835 werddeKoninkljkeresidentievan Nau- hebben op l8-larigen leeftjd zitting ln den
plia naar Athene verplaatst.Den lsten Junj Senaat,- deKamervanAtkevaardigdenkan
daaraanvolgende aanvaardde koning Otto zelf de ministers bjden Senaataanklagen,- de
het bewind, en graafArman8perg werd kan- leden derregterljkemagtworden voorlevensselier van Gl
eiekenland. Intusschen heerschte lang door den Koning benoemd;niemandkan
er najver bj debeschermende Mogendheden van zjn gewonen regterwordenafgetrokken,
overharen invloed in hetnieuweKoningrjk, en de regtspraak doorgezworenen is behouterwjl in ditlaatsteontevredenheid en wan- den,- de regtspleging geschiedtdoorscheidstrouw en den teugelvierden.Er ontstond eene
Russische, Engelsche,Fransche en Nationale

en vredegeregten, arrondissements- en crim i-

néle regtbanken en door den Areöpagtls als

partj. De meeste Duitsche ambtenaren ont- hoogste instantie.
vingen hun ontslag en de gew orvene Duitsche
Den 23stet1Junj werdeenopstandteAthene
troepen w erden afgedankt. D aarenboven be- door de krachtige maatregelen van Kalerxqo
g0n ergrootegeldeljke verlegenheid teheer- gedempt, hoewel de regéringloosheid hand
schen. Zellb ontstolld er den 15den September
1843 een oprûer te Athehe onder de leiding
van Kalergo en M akryzan#s.Er werd een
nationaal ministérie benoemd en eene Natio-

over hand toenam.ln den zomer van 18481849 had er gedurig afwisseling van Kabinetten plaats, naar gelang de Russische,Fran-

sche of Engelsche partj een overwegenden
nale Vergadering bjeengeroepen, Om eene invloed oefende.Er ontstonden oneenigheden
constittltie te ontwerpen. De Vergadering metEnrel
and wegensdevolksbewegingen op
maakte den 20sten November een aanvang de Ionlsche eilanden en den kllmmenden
met hare w erkzaamheden, en den 3osten invloed van Rusland.Den lldenJanuaxj1850

Maart 1844 werd de nieuwe Grondwet door verscheen eene EngelschevlootindenPiraeus,
den Koning bezworen.
om schadevergoeding te eischen voor het beDaarin zjn de voornaamste bepalingen de nadeelen van Engelsche onderdanen en voor
volgende: De Grieksch-Katholieke Kerk isde verliezen,dooreenvolksoploopin 1847 teweeggodsdienst van Staat,maar alle andere gods- gebrart,al
smede om den afstand tevorderen
diensten w orden geduld, - de nationale der ellanden Elaphonisi en Sapienza. De
Grieksche Kerk, schoon dogmatisch met de Grieksche regéring protesteexde tegen die gegroote Oostersch-orthodoxe Kerk vereenigd, welddadige handelwjze,waarna den 19denJais administratief zelfstandig, - alle Grieken nuarj de bl
okkade bejon, die eerstopgehehebben dezelfde regten en pligten, alleen ven werd,toen de regering zich bereid verGrieksche burgers kunnen staatsambten be- klaarde,om eeneaanzienljkes0m tebetalen.-

kleeden,- depersoonljkevrjheid isrewaar- In het najaar van 1852 werd de alltonomie
borgd; alleen volgens de wet kan lemand der Synode teAthenewettig vastgesteld.Bj
vervolgd.in hechtenis genomen en gevonnisd denaanvangvanden Rtlssisch-rrurkschen00r10g
worden,- hetregt van petitie,de vrjheid in 1854 verhief zich aanstonds de openbare

van spreken en van drukpers, alsmede het meening in Griekenland ter gunste van Rusbrievengehdm is onschendbaar,- algem eene land,doch eene Engelsch-Fransche vlootververbeurdverklaring van goederen,slavernjen scheen in den Piraeusen eene divisievan 2000

pjnbanken zjn verboden,- de Koning,de man ondergeneraalForetnoodzaaktedeGriekKamer van Afgevaardigden en de Senaatoefe- sche regéring om eenestlpte onzjdigheidtebenen gezamenljk dewetgevende magt,en elk loven,waarna de troepen eerstden Q7stenFevan hen bezit het initiatief, - de Koning bruarj 1857 den Piraeus ontruimden.Daarna
oefent door middel van zjne ministers de uit- w erd door de 3 Beschermende M ogendheden
voerende raagt; hi
j is onschendbaar, terwjl eene commissie benoemd,om deinanciéle gede rainisters verantwoordeljk zjn, - de steldheid des lands te onderzoeken. Er ontK oning benoem t en ontslaat zjne ministers; stonden voortsbotsingen tusschen deRegéring
hj is opperbevelhebber van het leger,sluit en de Kamer van Afgevaardigden,waarbj de
verdragen,.bevestigt de wetten en kondigtze populariteitvan hetKoninkljk Huismeer en
af, opent, verdaagt, schorst en sluit de zit- meer verdween. Den 13den Februarj 1862
tingen der Kamer, kan haar ontbinden en
heeft het regt van enade, - de troon is

kwam hetgarnizoen te Nauplia in o/stand,
en aldaar werd een V00r100?ig Bewlnd be-

erfeljk in de regtelpn,en detroonopvolger noemd, doch den zosten Aprllmoest de stad
moet t0t de Grieksche Kerk behooren, de zich overgeven aan de Koninkljke troepen.
Koning moet de Grondwetbezweren,- bj Er werd amnestie afgekondigd,en men stelde
ontstentenis van een troonopvolger w ordt een vrjzinnigebepalingenin hetvooruitzigt.NietKoninggekozen,- jaarljksmoetendeKamers temin duurde de revolutionaire gisting voort,
vergaderen;de zittingen worden in den regel en eene Voorloopige Regéring, den 23sten
in het openbaargehouden,en deSenatoren en OctoberteAtheneoptredend,verklaardekoning
Afgevaardigdenhebbea volkolnenevrjheidvan Otto vervallen van den troon en riep eene

spreken en zjn onschendbaar, - de Afge- Constituérende Vergadering bjeen.Nu verliet
vaardigden worden voor 3 Jaar gekozen;zj de Koning daags daarna het land zonder de

moeten 30 jaar oud en êrieksche burgers kroon neder te leggen.In den aanvang van
zjn,- de Vnatoren worden doordenKoning December werd de Engelsche prins Alfred

uit 4olarige Grieksche burgers benoemd en metalgemeenestemmen totzjnopvolgervermoetenzich opdeeeneofanderewjzehebben kozen,m= r omdat volgens hd tractaat geen

GRIEKENLAND.

767

prins uit een der Huizen van de Bescher- verei
schte g0m uitbetuld,doch hetvolgende
mende Mogendheden den Griekschen troon Jaarveroorzaakte deopstandopCandianleuwe
beklimmen zou,lietEngeland de candidatuur onkosten en moejeljkheden.De Panhellenis-

van prins Alfred en Rusland die van den tische denkbeelclen,nameljk de wensch om

hertog van Zelc/zfdskrct/ varen. D e Consti- een rjk te vormcn,datalde Niouw-Griektuérende Vergadering, den zzsten December sche stam men omvatte,openbaarde zich m et
1862 te Atbene geopend:bevestigde de ver- kracht. Eene kleine bende,aangevoerd door

vallenverklaring van konlng Otto(16 Febru- Le6nidas & dlçtzri.
ç,stapte bj Salonichi aan
arj 1863) en koos Op aanbeveling van de land, om Xacedonië in opstand te brengen,
Beschermende Mogendheden den 3osten Maart nlaar werd terstond door Turltsche troepen
prinsGeorgevanDenemarkent0tzjnopvolger. omsingeld en schier zonder tegenw eer gevan-

Door het '
lAractaat van 13 Jultjtusscllen de gen genomen (Mei186G).Te Athene ontstond
3 Bescherm ende Mogendheden en D enemarken werd de Grieksche kroon plegtig aan
Georg I opgedragen,en deze aanvaardde den
3lsten Octobel,de regéring, waarna in 1864

een Cretensisch Uentraal-conlité? hetwelk de
oproerige Oandioton met gehuurdestoomschop0n van mansohappen,geld,wapensenleveng-

toegevoegd.

landschePhilhellenenslechts363000drachma's

middelen voorzag.De vrjwillige bjdragenin
de belangrjke Ionische eilanden met eene geld beliepon gedurende3jaar bjna 9 millioppervlakte van 471/a (n geogr. mjl (
1oor 0en drachma's - een drachma is ongeveer
Engeland aanhetGrieltscheKoningrjkwerden 45 cents Nederlandsch - ,waartoe de buitenZjne positie was eraanvankeljk vervan hadden gestort.Het ministéxie Bodvqarén,hetbenjdenswaardig.W egenszjne Onbekendheid welk den 26sten Junj 1866 op het kabinet
met de Grieksc,
hezaken,steundehj Op zjn Rofosvolgde,lietzich evenwelniett0teime
getrouwen raadsman,graaf Sponneck,diehem
uit Denemarken naar Griekenland begeleid

regtstreeksche deelneming aan dien opstand
verlokken, maar vergenoegde zic,h met de
had,doch alle partjen ltwamen althanshierin inlevering eener tlitvoerige memorie aan de
overeen, dat m en geen vreem den invloed Beschermende Mogendheden, waarin de beop denjeugdigen monarchwildedulden.Toen zwaren en wcllstthen der Candioten op een
'sKonings 0om , prins J'
uli'
as '
/
lt
zzl Sleeswî
jk- dringenden toon werden bepleit.O0k de oude
:J:ïa-GJ'?
7CA.:&fr.t
.SàJ
?,inJanuarj1865Athenebe- voorvechter der vrjheid, generaalDemetrins
zochten bj dezegelegenheidin hetKonink- Kaleryis opperstalmeester aan het H0f van
1jk paleis een mondgesprek hield met de koning Georg f,wees het opperbevelvan de
hoofden der verschillende partjen, zag de hand, hem den loden September door de
Koning zich genoodzaakt,om zjnongenoegen Nationale Vergadering te Creta aangeboden.
te ltennen te geven over dezcn stap,waarna Toen omstreeksK erstmisde Kamer vanAfgeprins J'alius mflt den meesten spoed naar vaardigden vergaderde, m oest het kabinet
elders reisde. Van alle ztjden kwam verzet Boelyaris plaats maken voor een nieuw minitegen de aanwezigheid Van raaf Sponneek, stérie Komoendoero.
%(30 December 1866),hetals den Onverantwoordeljken raadsman des w elk meer belangstelling zou betoonen in
Konings,en toen het ministérie Komoendoeros Candia.DeministervanBuitenlandscheZaken
den Q7sten October zjn ontsla'
s verklaarde M n d0n Britschen geq nam,eischten Tri/roewï.
zoow elBoelyaris a1s Delegeorps, aan wie de zant,dat m en de onzj'digheid van GriekenKoning achtervglgens de z
like
ng Van land handhaven en geene vexdexe rustverstooamens
nmiddt
eel
llj
een K abinet opdroeg, de
Ver- ringen ofgew apende invallen in de Tuxksehe
wjdering van den graaf. Hierdoor olltstond provinciën Thessalië en Epirusgedoogen zou,
zelfs op den 12den Novem ber een straatschan- maar tevens dat de wet niet veroorloofde,

daal, waarbj de militairen en het volk op hetwerven en inschepen vanvri
jwilligersvoor
elkander schoten. Toen ontving de Koning
van de Bescherm ende M ogendheden den raad
om t0e te geven, en Rponneck verliet Griekenland den zden Decem ber. K nrt daarna

Candia te beletten. Daarna werden aan de
Kamer buitengewpne gelden voor het leger
en de vloot gevraagd en 00k door haar toegestaan. Daarenboven w erd 1
'n deze zitting
(9December1865)tradhetpasgevormdemini- eene w et aangenomen,volgens w elke '8K0g
térieDeli
georjswederaf,enervolgdeeene nings oom Johann ran 5'&d.:?t?l/17-A'o!.:/eïasoort van fuslem inistérie,w aarin 3 leden t0t Glûeksburg gedurende eene reisvan dezen het
de partj van Toel
garisen evenzooveclt0tdie regentschap bekleeden zou. Genoemde Prins
van Komoendoeros behoorden.
legde den zlsten April 1867 den eed afa1s
Allertreurigst Was voorts de toenem ende regent,en daagsdaarnaaanvaarddedeKoning

1plmers de geconso- zjn togtdoorEuropa,bezochtonderanderen
reldeljke verlegtlllheid; *
lldeerde staatsschuldbedroeg in hetjaar1870 de Tentoonstelling te Parjs en keerde eerst
bjna 242% millioen drachma's, terwjl de na verloop van 7 maanden tertlg,inmiddels
vlottende schtlld niet naauwkeurig te bereke- gehuwd (27October)metpri
nses0%@ (gebonen WZS. Toen het nadeelig slot Van l
*aar ren 3 September 1851),eene dochtervan den
t0t Jaar grooter werd, drongen de Bescher- RussischengrootvûrstConstamtl
jn.
M cpIg/6.
?c@fj/.
m ende M ogendheden voortdtlrend aan op eene
geregelde financiple htlishoudingenopbetaling
der rente van de schuld van 1832.Griekenland stelde nu de helftder inkomende regten
te Syra totpand,en in Mu rt 1865 werd de

Hjkwam wederteAtheneden24stenNovem-

ber 1867t ()n de geboorte van een troonpp-

volger (2 Augustus 1868), die in destaatsgodsdienstwordtopgevoed,heefter den zetel

der nieuwe dynastie aanmerkeljk bevestigd.
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Intussehen &verd de hoop,welke men aan

dehand gewezen,waarna de Turkschegezant

hethuweljk met de Russische Vorstin ver- Atheneverlieten dePortezjnebedreiginqen
bond, niet vervuld.W élhad Rusland de in- ten uitvoer bragt.Hetstoomschip pEnosls'',
ljving van Candia in Griekenland openljk van Candia naar Griekenland terugkeerende,
bepleit, maar zjn verlangen vond bj de werd door den Turkschen admiraal Hobamtandere Groote Mogendheden geen bjval,en TJdJ'J t0t in de haven van Syra vervolgd en
dePortewildediebelangrjkeprovincie niet er 5 w eken in staatvan blokkade gehouden.
laten varen. De diplomatieke nota's van Tevens vereenigde zich in Thessalië een
Griekenland haddengeenekracht.Daarentegen Turksch leger onder aanvoering van Omarnntstonden er ernstige verw ikkelingen m et TJ.
P'J.Daartegenover was Griekenland nageTurkje, dat zich over de schending der noegweerloos;hetlegerbevondzich ineenellenneutraliteitgedurig beklaagde en deGrieksche digen toestand, en hetnoodige geld ontbrak

blokkadeverbrekers door zjne Oorlogschepen geheelen a1.Erwerd eenevrjwilligeleening
deed vervolgen. Inm iddels hadden Fxansche van 100 millioen drachma's uitgeschreven,
en Russische schependevlugtendegrjsaards, m aar niet volteekend.D e diplomatie liethet
vrouwen en kinderen in grooten getale vau

echter niet t0t eene botsing komen.Op voor-

Candianaar Griekenland overgebragt,- ja, stel van Pruissen vohden de 6 Groote Momen schatte dat getalin het laatst van 1867
op 70000, en velen van deze kw am en om
van armoede en ellende.De Grieksche regéring was niet in staat Om aan die ongelukkigen eene voldoende kulp te verleenen,en

gendheden goed, de Grieksch-rurksche zaak
op eene Confbrentiein behandeling te nemen.

Dezewerdgehouden teParjsden9denJanuarj 1869 en besloot,aan den vertegenwoordiger derPorte eene beraadslagende en beslis-

zj wilde hen toch 00k niet gaarne wedex sendeen aan dien van Griekenland enkeleene
laten vertrekken, toen de Porte kortdaarna

beraadslagende stem t0e te kennen,waarna

alle uitgewekenen naarCandia terugriep.Meq deGriekschegevolmagtigdezichverwjderde.

wenschte de kans op Creta niette spoedig te Den l7den Januarj eindigde de Conferentie
met de vaststelling eener deelaratie,die den
verliezen.
Intusschen bleefdebinnenlandschestrjd
zosten O0k door den Turkschen gevolm agtigde
de strjd om de hoogste staatsambten- steeds onderteekendenden28stendoorgraafW alewski
voortduren. Tegen het einde van 1867 trad te Athene - metden lastom binnen 8 dagen
het ministérie Komoendoeros at', en na het te antwoorden - overgereiktwerd.De houkorte overgangsministérie M oraitini, kwam ding van Griekenland metbetrekking tot de
Boel
garis weder aan hethooftlderzaken (7 opstandelingen te Candia werd daarin onver-

Februarj 1868).Aanstonds werd de Kamer holen afgekeurd en deeisch derPortebilljk
ontbonden en eene nieuwe verkiezing uitge- genoemd, terwjl laatstgenoemde beloofde,
schreven,waarbj deregéring geenemiddelen zjne dwangmaatregelen te zullen OpheFen,
spaarde, om zich eene genoegzame meerder- zoodra aan zjne vorderingen voldaan werd.
heid te verschaien. 00k de opstandelingen Dat stuk baarde in Griekenland een groot
te Candiahadden 16afkevaardigdengekozen; Opten,en het ministérie Boelgaro beslootna
somm igen van dezegingen naar Athene,maar stormachtige beraadslagingen,het nietaan te
zj werden niet ter vergadering toegelaten, nemen, maar den Koning zjn ontslag in te
daar de Turkschegezantverklaarde,dathj dienen (2 Februarj).Nu vormdeZaimiseen
in zoodanig gevalterstond vertrekken zou.
nieuw Kabinet (6 Februarj)? hetwelk denToen voorts de Kam er in Novem ber 1868 zelfden dag in eene proclamatle verkondigde,
eene buitengewone zitting hield, verklaarde dathetonmogeljkwas,eengewapendenweer-

de m inister van Buitenlandsche Zaken DeliJ'czlwïd, rdat de regéring de annexatie van
Candia als het doel harer wenschen steeds
voor Oogen had gehouden en op dien weg
zou voortgaan''.Hierop beslootdePorte,ernstigem aatregelen te nemen.D en lldenD ecem ber levexde de Turksche gezant te Athene

stand te bieden aan de Turken,zoodatm en
zich w el aan de besluiten der Conferentie
onderwerpen m oest.Aan de eischen derPorte
w erd voldaan,en de opstand op Candia nam
een einde. Het ministérie ontbond de Kamer
en verkreeg eene voldoende m eerderheid.
Deze schonk in het laatst van 1869 hare
een ultimatum in, waarbj het verbod van goedkeuring aan een plan t0t hetdoorgraven
stoombootvaarten en inschepinq van vrjwil- der land-engte van Corinthe, waarna de
ligers naar Candia, de onverhlnderde terug- Grieksche regéring daaromtrent den loden

ke
er der uityewekene Candioten en stipte Februarj 1870 eene overeenkomstsl00tmet
gehoorzaamheld aan hetvolkerenregtgeëischt eene Fransehemaatschappj.
werd. Bj weigerinp dreigde de Porte niet De rooverj,diein de gebergten van Griealleen alle diplomatleke betrekking metGrie- kenland n0g op verre na nietuitqeroeid is,
kenland af te breken, maar o0k alle Turk- werd voorts oorzaak van een treurlg voorval.
sche havens voor den Griekschen handelte Onder de vele vreemdelingen,die den merksluiten en alle Grieksche onderdanen binnen waardigen Omtrek van Athene bezochten,

14 dagen uit het Turksche rjk te verbannen. bevûnden zich oOk lord M uncaster en zjne
De gezanten der Groote M ogendheden,reeds gem alin,die meteenige Atheenschevrienden,
te voren van dien maatregelonderrigt,deden bj welke zich de Britsche secretaris van

alle moeite, om het Grieksehe Kabinet t0t legatie H erbert en de Italiaansehe secretaris
toegevendheid te stemm en,doch te vergeefs. van legatie graafBqylbevonden,op denllden
Den 16den Decemberwerd hetultimatum van April1870 een uitstapje deden naarhetslag-
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veld van Mârathon.Op 4 uur gaans afstands
Grieksche Kerk (De)0f,zooalszjzelve
van Athene werd hetgezelschap doorroovers zich noemt,Oostersch-orthodoxe Kerk is de
overvallen, geplunderd en naar hetgebergte naam van eenevereenigingvanChristenen,die

gesleept. De dames, die in vrjheid gesteld in leer,kerkeljkeinrigtingen gebruiken zich

waren, bragten het berigt te Athene, en houdt aan de bepalingen der eerste 7 oecuweldra volgde lord M '
uncasterzelf.De roovers ménischeConciliënen alle latere wjzigingen
hadden dezen,nadathj zjn woord van eer der W estersche Of R. Katholieke Kerk en
gegeven had, dat hj zich weder in hunne bovenal het onfeilbaar gezag van den Paus
handen z0u stellen,zoo zt
jne zending vruch- verwerpt. Verschil van karakter tusschen de
teloos aiiep,at
kevaardigdnaardeGrieksche bewoners van het oosten en het W esten,de
regéring Om de volgendt) voorwaarden te afkeor van eerstgenoem den van alle nieuw igbedingen : 1 m illioen drachma's losgeld,v0l- heden, de stichting van een tweede Rome te
komene amnestie en de vrjheid van 2kort Constantinopeltde staatkundige scheiding van

tevoxeninhechtenisgenomen roovers,terwjl het Oostersche en W esterscheKeizerrjk,de
zj ingeval van weigering hunnegevangenen verbeë ng van den bisschppvanConstantinopel
ter dood zouden brengen. Hierdoor Ontstond
in Griekenland en in Engeland eene geweldige beweging,en de Britsche enTtaliaansche
gezanten stelden de Grieksche regéring ver-

t0t zden patriarch der Christenheid en de na-

jver van dezen tegen de klimmende magt
van den Paus te Rom e,- dit allesheeft de
groote scheuring der Kerk voorbereid. De

antwoordeljk vopr de gevolgen.Deze wilde eerste,hoewelslechtseenetjdeljkescheuring,
gaarne het losgeld betalen, maar van eene
amnestie en van Onderhandelingen meteene

rpoverbendek0n geene sprakezjn.Er werden troepen uitgezonden om dezete grjpen,
hetwelk slechtsgedeelteljk gelukte,doch de
gevangenen waren vermoord.Hierop volgden

gxievende verwjten van de zjdevan Enge-

werd veroorzaakt door een edict phenoticon'' enaamd
van den Griekschen keizer
Zeno ln 482. Paus Felo 11 sprak den banvloek tlitover de patriarchen te Constantinopel en te Alexandrië,door wier toedoen het
henoticon was uitgevaardigd.'
W èIwerd later
de eenheid eenigermate hersteld, doch 0ok
w eder door banvlflt'keu uit loome tegen de

land - zoowelvan het ministérie a1svan de
pers , zoodatden 27sten Aprilde minister Grieksche bt
aeldstormcrs (733) en tegen Ph'
o-

van O0rlog en den 20sten Julj het gelleele
kabinetZaimis zjn ontslagnam.Hetnietlwe
ministêrie Deligdoz/.
s geraakte aanstonds in
nloejeljkheden lllet Groot-l3rittanje?hetwellt

ïï'
?
z.
$, patriartth'van Coilstantinopel (862),verbrpken. Daarenbovtan wekte omstrtàeks dien

tjd de uitbreiding van hetgebitad derGriek-

sche K erk door (1e beltetàring (1l?r Boelgaren
wegens de zaak van AlJUrathon schadeloosstel- de afgunst van den Paus?die de Grieken m et
ling voor de nagelatene betrekltingen dervcr- hardheid bejegende, daar hj zich van de

moorden en daarenboven eene zedeljke vol- opperheerschappj van den Griekschen Keizer
doening vorderde. Tntusschen Waren de 7 losgerukt en bj den nieuwen Frankischgevangen roovers reeds den 26sten M ei te
Athene teregtgesteld en men had een naauwgezet onderzoek begonnen naar de llelers en
m edepligtigen der bende. Tot!h wi'rden ten

Romeinschen Keizer veiligheid gezoltht had.

Photi'
as daarentegen verweetaan deLatjnen

hunne willekeur met lletrekking t0t de leer
der Drteflllheid,vervalsching van het Synlboslotte slechtsboeren en herdersnaardejury 1t1111 van Nicfèa, htlt la.otalkbn:l,t der priesters
verwezen,terwjlpersonen van mt'
eraallzion- etaz.,(.14gevoelde zieh bflvtànalbpzwaard door
ljken stand, Op Mrie gegronde vermoedens de aanmatiging van (I(.n Jaalls, olïl zich het
rustten, ongem oeid bleven. Ook hiertl'gen hoofd der gehcele Christcnlleid t()noemen en

kwamellbezwaren in van de zjde van het o(
)k df
tn Griekschen Prttriarch a1s zjn OnderBritse'h gezantschap.
D en l7den December 1870 kwam Komoendoeros w eder aan het roer, doch moest den
9den November 1871w eder voorZaïmisplaats

maken, die op zjne bet
lrt vervangen werd
door Boel
garis,en deze in Julj van datJaar
wederom door Deliyeoryis. Bj de geldeijke
ougelegenheid,den strjd derparti
jenendeeerzuchtderaanzienljken isdeministerièlecrisis

geschikte te behapfltèlen. De aiketting van
Pltofl'
tts, door d(?n Paus t0t 2-m aal toa verkregen? herstelde (10 oellheicl der Grieken en

Lattjnen: dot'
ll 0!)eene zeerOppervlaltl
tige
wjze. De vl
jandigc botsingct
n duurdtan voort,
en toeu M ieltaèl O:r'l///
z'rzà'
?,f.
$', patriare,h van
Constantinopel,in 1053 df
?Latjnen opnieuw
aanvitll, lxiet alleell wegens (1(,tloor Pltotigts
aangevoerde misbruiken?luaar 0okwegenshet

er sedertals het ware aan de Orde van den

bezigen van Ongezuurd brood bj hetavonddag,waarbj opmerkingverdient,ltoespoedig maal, wegens het nuttigen van het vleesch
telkens een nieuw kabinet gevorm d w ordt van verstikte dieren en wegens de bepaling,
en hoc de hoofden der Opvolgende kabinetten die aan de geesteljken hethuweljk verbood,
steeds eene afwisseling va'n dezelfde staats- en paus Leo IX hem daarop in den ban deed,
lieden vertooncn. lntusschen is er hethalve volgde den 24sten Julj 1054 dc n0g altjd

eeuwfeestvan den aanvangvan dtànvrjheids- voortdurende afscheuring (schisma) derGriekoorlog m et luistergevierd,en de K oningheeft sche van deLatjnsche Kerk,waarna degein 18ï0 de oprigting bevolen van een helden- zanten van L eo de oirkonde der excommunimonument te Athene (zie Ook onder Atltenej. catie in de Sophia-ktàrk te Constantinopel
Grieksche beeldhouw- en bouw - voorlazen en nederlegden.Alle pogingen,later
kunst en fabelleer, zie Beeldl
touwkunst, aangewend door de Grieksche Keizersj die
nu eens door de Kruisvaarders dan w eder
./o
z-/rezzzw/en y qtkologie.
VII.
49

C70

GRIEKSCZE KERk.

door de Mohammedanen aangevallen werden, heteigenljkeQriekenland metMoréa en den
om bjstand te verkrjgen van deW estersche Archipel, Ook n0g Klein-Azië, Syrië met
voxstenten van den Pausom zjn kerkeljk Palaestina, Arabië,Egypte,en vele gemeengezag weder over het Oosten uitte strekken, ten in Mesopotamië en Perzië.Zj verloor
waren vergeefsch,- de kloofbleek nietvoor echter door de veroveringen van AYohammed
dempen vatbaar.
sedert 630 bjna al harebezittingen in Azië
TerwjldeR.KatholiekeKerkten tjdevan en Afrika;ook in Europa werd door de TurGregoriws VII onder den invloed derscholas- ken inde15deeeuw hetaantalharerbeljders

tiekewjsbegeerte zich ontwikkelde,bleefde aanmerkeljk verminderd.Aan de anderezjde
Grieksch Katholieke Kerk staan bj de leer- ontving zj in de Slawische volkeren eene
begrippen, door Johannes Ckrysorrhoas uit belangrjkeversterking,vooralin deRussen,
Damascus reeds in 730 vastgesteld. De ver- die door den grootvorst W ladimir deA'
JJ/:
overing van Constantinopel door de Kruis- (988) t0t aanneming van het Christendom
vaardexsenVenetianen (1204)endeellenden, werden yedrongen.Bj de 4 yatriarchen te
die de Grieken daarbj van hen en Van de Constantlnopel,Alexandrië,AntlochiëenJeruPauseljke legaten hadden te verduren, ver- salem kwam in 1589 een vjfde,nameljk die

meerderden de verbittering.HoeFeldeGrieksche keizer M ickaël VII PalaeJJp#'
..
:,die in
1261 Constantinopel weder veroverd had,
bereid was Om hetyri
maatvan den Pauste
erkennen en d00r mlddel van eenige geeste-

te Moskou. De Grieksche Kerk, thans in
Rusland en Griekenland de heerschende is
haar eenig symbolisch geschrift aan Rusland

verschuldigd.Nadatnameljk degeleerdepatriarch Ckrillus ZyMclridteConstantinopelzjne

ljken,doorhem naardeKerkvergadering te Overhelllnj tOt hetProtestantismus,in zjne
Lyon (1274) afgevaardigd,eene hereeniging geloofsbelpdenis (1629) merkbaar, met zjn
zochtt0t stand tebrengen,zoodathjhiertoe leven had geboet, w erd in 1642 door den
lts * t?./Jc.
zelfseenesynodeteConstantinopeldeedhouden, metropolitaan P etr'
:te Kiew eene
kwam de meerderheid der Grieksche geeste- geloofsbeljdenis opgesteld,Oorspronkeljk alljkheid daartegen in verzet. Nadat voorts leen voor de Russen bestem d,doch die voorts
00k door de patriarchen te Constantinopel,
Alexandrië en Antiochië, door de m etropolitanen te Ancyra, Larissa,Chalcedon,Adrianopel, Berrhöat Rhodus, M ethym na, Lacedaemon en Chios,alsmede door 13 oëcialen
Op de Synode te Constantinopelonderteekend
de Grieksche keizerJoltannes fTrPalaeôloyns, werd, weshalve dat stuk den titel ontving

tœ IV in 1281 keizer M ichaël
Paus Martin'
om ,staatkundige redenen in den ban gedaan
had, herstelden de Synoden, die in 1283 en
1285 te Constantinopelgehouden werden,de
oude leeren handhaatden de afhcheiding.Eene
laatste poging t0thersteldereenheidbeproefde

toen hj doordeTurken t0thetuiterstewas van pRegtzinnige geloofsbeljdenisderKathogebragt,op eene in 1438 te Ferraraen het lieke en Apostolische oostersclle Kerk''. De
volgende Jaar te Florence onder vool'
zitter- patriarch van Jerusalem Nectari'.s hechtte in
schap van paus Euqeni'asIV gehoudeneKerk- 1662 zjn zegel aan dit geschrift, doch het
vergadering,- dochzjwel'ddoordeGrieksche w erd eerst Op eene aldaar ter plaatse in 1672
geesteljkheid en door hetvolk afkekeurd.Na gehoudene Synode als symbolisch boek aande verovering van Constantinopel tbor de genomen. Het is 00k bekend als pcatechis,werd bj herhaling gedrukt,
Turken (1453) hadden de bemoejingen der mus der Russen''
R. Katholieke Kerk,om de Grieksch Katho- en is in 1722 op last van Peter de Groote
lieke aan haar gezag te Onderw erpen, geen door de Synode in hetlichtgegeven.Daarenander gevolg,dan dat enkele gemeenten in boven verkreeg de beljdenis van Gennadi'
lu

Italië,Hongarje,Galicië,Polen en Litthauen een groot aanzien in de Kerk , terwjlook
de opperm agt van den Paus erkenden onder nog çenige andere beljdenisschriften - van

voorw aarde,dat hunne priestersin hethuwe- M etrtl
'.p/zCzke,s, Critopolos en Dositheun - geljk mogten treden,en datzj hetavondmaal noem d worden,zonderevenw eleen algemeen
Onder beiderlei gedaante mogten gebrtliken. erkend gezag te bezitten.
Zj zjn bekend onder den naam van Geûni- De Grieksehe Kerk houdt,even a1s de R.

ëerde Grid/rdzl.00kdeonderhandelingenvanden Katholieke,den Bjbel(metuitzondering der
patriarch Joseph van Constantinopel door Apocryphe Boeken) voordekenbron desgem iddel van den diaken Demetrinsm* :4/.
:z4,
9 te loofs, alsmede de 0V0r10V01'ingj V00rZO0Ver
W ittenberg (
558):en die van deTiibinger deze leerstellingen bevat, door de Apostelen
.1
godgeleerden Jaeobz.tzldrdtïen M artin Crz
lfyï'lf.s, enkel mondel
jk voorgedragen en later door
ondersteund dûor den gezantschapspredikant de Grieksche Kerkvaders,lnzonderheid .
Ba.%iv, Gregori'
asF'
czitxzzzdsf
xd, Cltrysôsfomus en
Rtephan Gerlaeh, in 1576 t0t 1581 met den Dçf.
patriarch Jeremiasvan Constantinopelgevoerd Johannes O/
lrydtvz
rAot
xd medeqedeeld en door
over eene aansluiting der Grieksche Kerkaan de eerste 7 Conciliën bevestlgd.Zj verbiedt
de Protestantsche,liepen vruehteloosaf',omdat aan de patriarchen en synoden,nieuw e leerm en hetnieteens lcon worden Over de voor- stellingen in te voeren;die echter,w elkedoor
naamste leerstukken. Thans eehter is weder de Kerk werden vastgesteld, z:n onmisbaar
eene naauwere aansluiting van de Grieksch- ter zal
igheid.Eigenaardig ishunneleervan
Katholieke md de Oud-lfatholieke Kerk ter deDrieeenheid,nameljk datdeHeiligeGeest
sprake.
uitgaat van den Vader, zoodat deze afwjkt
Tothet gebied der Grieksche Kerk behoor- vandiederR.Katholieken en derProtestanten.
den totin de 7de eeuw ,behalve Oost-lllyrië, W egens hare Semi-pelagiaansche rigting ver-
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werpt zj de leer der voorbeschikking.Zj veroorlooft geene instrumentale muziek. De
heeftdezelfde 7 sacramenten alsde R.Katho- liturgie bestaatervoor hetoverige,behalvein
lieke Kerk, doch Ook weêr diteigenaardige, het lezen der mis,dat vôôr zonsopgang gedat zj bj den doop eene drievoudigeonder- schiedt! in het voorlezen van gedeelten van
dompeling t0tafwassching dererfzonde nood- den Bjbeh van gebeden en l
egenden van
zakeljk acht en het vormsel,a1seene v01- Heiligen, voorts in het opzeggen van de geeindiging van den dooptm et dezen verbindt, loofsbeljdenis ofvan spreuken,die doorden
voorts dat zj bj hetavondmaalwèlde priester begonnen en door de gemeente in
transsubstantiatie en hetmis-oferverkondigtt koor voortgezet en voleindigd worden. Ge.
maargeenszinsde aanbidding derhostievoor- durende de godsdienstoefening staat m en,of
Bchrjft en daarenboven verordent, dat het m en leunt gemakshalve Op eene kruk, brood gezuurd en dewjn metwatervermengd alleen het Pinksterfeest w ordt knielende
m oet w ezen, waarna beiden aan allen,ook gevierd.Bj hetgebed wendtmen hetgelaat
aan de kinderen,wordenlzitgereikt,nameljk naar het oosten.De Kerk heeftgeene afzon-

hetgebroken broodin eenmetwjn gevulden
lepel.Daarenboven veroorlooftzj aan alhare
eesteljken, met uitzondering der kloosterllngen en der hoogere geesteljkheid t0taan
den bisschop t0e,in hethuweljk te treden
met eene maagd. Het huweljk met eene
weduwe,alsook een tweede huweljk is0ngeoorloofd,weshalve geesteljken,diehunne

derljke taal, maariedervolk gebruiktzjne

eigene. In de meeste kloosters geldt de regel
van den heiligen Basilius.De Grieksche abt
draagt den naam van Mgonmenos en de abdis
dien van higoltmenê. Een abt,die het opzigt
heeft 0V0r onderscheidene kloosters, noemt
men archimandriet, en hj heeft naden bis-

schop den hooysten rang. Vermaard is de

echtgenooten verliezen, veelal a1s hiëromô- monniken-republlek op den berg Athos. De
nachiin een kloostergaan.Hethuweljk van nonnen houden zich bezig m ethandenarbeid
leeken wordt alleen in gevalvan echtbreuk en met deverpleging van zieken,alsm edemet
Ontbonden. Met betrekking t0tde verbodene hef onderwjs; zj staan onder het bestuur
graden van bloedverwantschap is de kerke- van een oeeonom os, die althans 80 Jaar 0ud
ljke wet zeer gestreng;OOk mag niemand m oet wezen en het regtbezit,om eenbiechtvoor de 4de m aaleene echtveTbindtenis aan- vader voor het klooster te kiezen)alsmede
gaan. Zj onderscheidt zich voorts daardoor Om de verkiezing eener abdis te leiden.De

van de R.Katholieke Kerk,datzj het ver- lageregeesteljkheid bestaatuitliturgen,vooroorloot't, met de heilige Olie nietalleen stervenden, m aar 00k zieken te zalven,- alsraede dat zi
j het vagevuur de leer van de
overtollige verdiensten der Heiligen en den
aqaat voor levenden verwerpt. Alleen voor
gestoxvenen wordt t0t geruststelling derach-

lezers, zangers,opperdiakens en diakens,voorts uit priesters, pope's en protopope's

welkelaatstendeeerstegeesteljkenderhoofdkerken zjn.Hoogerdan t0tdezenrang kunnen de liturgen en priesters nietOpklimmen,
want de bisschoppen worden gekozen uit de

terbljvenden een gedrukte a:aatafgegeven. kloostergeesteljken,en uitde bischoppen de
Zj erkent noch het primaatvan den Paus, aarts-bisschoppen,metropolitanen en patriarnoch van een anderen,zigtbaren plaatsver- chen.De geesteljken dragen baarden enlange
vanger van Cltristlt.gOp aarde en duldtgeene
gesnedene, gehouw ene of gegotene beelden
van heilige personen Ofvoorwerpen.De voorstellingen van Clteistltstde m aagd M aria en
de H eiligen mogen slechts geschilderd Ofge-

kleederen van eene zwarte,brlline,paarseof
blaauwe stof.
Ten Opzigte van het kerkbestul
lr in Rus-

land deelen wj nog mede, dat het ambt van
patriarch va'
nMoskou,waarvnnNikon(j-1681)

teekend wezen.Doch zj maakt eene uitzon- misbruik gemaakthad,in 1702 doorPeter de
dering met betrekking tot de altaren, die Groote werd opgeheven, die vervolgens het
w eleensdedienstderbeeldhouw kunsteischen. kerkbestuur in zjn rt
jk opdroeg aan een c01Ten opzigte van het aanroepen der H eiligen legie van bissc.
hoppen en wereldljke raadsheer
en,
rl
l
e
t
hei
l
i
g
byno
'
daalBestuur''genaamd
en het vereeren van reliqtlieën enz.deeltzj
het gevoelen de< R. Katholieke Kerk, en en eerst te Moskou, later te Petersburg
aan het maken van het teeken des kruises gezeteld. De Grieksche Kerk in Turkje en
in den naam van Jezns kent zj eene groote Oostenrjk heeftharealoude inriytingbehoukracht toe.Ten opzigte van het vasten is zj den.N0g altjd bestaan de waardlgheden van
zeer gestreng, en veroorlooft Op de vasten- patriarch van Constalztinopel, Alexandrïë,
dagen enkelhetgebruik van vrutt,htcn,groen- Antiochië en Jertlsalem ,doeh alleen de eerste
ten,brood en visch.Behalve4 grootejaar- heeft het gezag dervoormaligeaartsbisschop-

ljkschevastentjden sc,
hrjftzj wekeljl
tsden penvanConstantinogelbehouden.Hjbekleedt
woensdag en vrjdag als vastendagen voor. a1s Oecomenisch patrlarch den voorzittersstoel
D e godsdienstoefening bestaat ernietzoozeer op de Synode te Censtantinopel,uitde voorin de prediking als in uitwendige plegtig- naamste geesteljken en 12 aanzienljke
heden. In Turkje en Griekenland houden Grieken zamengesteld. De werkkring der
alleen de hoogere geesteljken leerredenen. andere 3 patriarchen is zeer beperkt, daar
In de 17de ceuw was in Rusland lletpredi- bjna alle inwoners van hun gebied de M0-

ken zelfs verboden, en in somm ige gemcen- ham medaansehe godsdienstbelkden.In Grieten leest men otlde hom iliën voor.Iedere ge- kenland (zie aldaar) is de Kerk zelfstandig
meente heoft een zangkoor, en de overige en onafhankeljk,enmen heefterveelgedaan
gemeenteleden bewaren het stilzwjgen;zj voor de vorming van den geestelijken stand.
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De meerdere of mindere regtzi
nniyheid heeft
in de Grieksch-Katholieke Kerk ln Rusland
onderscheidene secten doen Ontstaan, zooals
die derStrigolniken,Raskolniken,Philipponen,Duchoborzen,Pomoranen enz.M en heeft
het aantal van hen,die in Rusland t0t der-

geljk!secten behooren,op 5millioengeschat.
Grleksche letterkunde(De)bezitzulk
een uitgebreid gebied enheeftzooveelvoortref-

feljksgeleverd,dateenebevredigendevoorstelling daarvan eene ruimte z0u innemen,
welkewjhierterplaatsedaarvoornietmogen
afzonderen.Eene beknopte aanwjzing harer
t/dperken en eeneopgavedernamen,omtrent
wierdragersmen zlch indeaanhen gcwjde
artikelen meer licht kan verschaFen,mogen
hier dus volstaan.
De Grieksche letterkunde heeft de model-

1en geleverd voorde dichters,geschiedsehrjvers en redenaarsvan alle latere eeuwenjen
weet o0k op het gebied van natuur-, wis-

en sterrekunde, alsmede op dat derwjsbegeerte veel schoons en belangrjks aan te
wjzen.Zj heeft,evenalsdegeschiedenisvan
Griekenland in hetalgemeen,een fabelachtig
tjdperk, waarin vooral Thraciëhettooneel
wasvan den letterkundigen arbeid,- Thracië
metden Olympusen den Helicon,den Pindus

en den Parnassus.T0tdattjdperk behooren

de dichters Orpheu , M '
usae'
us, E'
ttmolpns,

N z'
ll.
s eni. Daarna kan men de Grieksche

letterkundesplitsen in 2 tjdPpe
ken,te w eten
#' r
het zoFfïq
scl,
e (1000--500 V001* Chr.) 0n het
Attisclte (500--300 vôör Chr.). Het eerste
bevat den tjd van hetheldendickt,nameljk
deIonischeschoolmetA- Jr'
If.
N(1000v.Chr.),
den zangervandepllias''envandepodlssee''
met de Homeriden en de Cyclische dlchters
(Pisander,Panyasis,Antlmaqhms),alsmedede
Boeotische school met Hesfo#'
l
f,
s (900), den
schrjver der rr
fheogonie''en der nW erkenen
dagen''
;- dan den tjd van hetlIerdicht!na-

keljken luister,voortsa1sbljspeldichtersAri.
SJJFAI-d.
: (f 427) en Menander (f 290),dan de wl
jsbegeerte, nameljk de Eleatische
schoolmet Xen6phanes (f 536),Parmênides
(j- 509) en Empe
'dodes (# 400), vqorts de
Sophisten met Gorgias (440), Protl'
porc.
sen
Prôdielu,dan Sl
kvates(# 399)metzjneleerlingen Xénoplton en Plato,daarna de PeripateticimetAristnteles(t 321)en Theophrastus
(f 286),vervolgensdeCynicimetAntlsthenes
.I
IïJ-t/dZZ:.:, de Cyrenaeïsche school met Ari.
sf@.
p>d (380), de Stoïei metZeno,Xpicurlts
269)metzjnevolgelingen,endeSceptlcimet
Pyrrh'o en Aenesidemns,- daarna deyeschie#dzzl,nameljk Her6dot'
tbs(f408),Tltleydides
(f 402),Xlnqphon, Ctesias,Plnilistns,TJeopompws, CallIsthenes enz.,- en eindeljk dç
welsprekendheid met Anti
phon (411),Ando'citfe,
v,Lysias,Islkrates,T,
sceg
u !Lycurgl
u ,Dep?
,
J.
:f1:z
2:.
:(j-323),Aesalnes,.
lhz/cgcA'
lf.
vjDemefrsl.
s Pltalereus, enz.
Op ditlaatBtetjdperk,waarinzicheeneverbazende scheppingskrachtopenbaarde,waarin
devoortbrengselen derdichtersenprozaschrjvers zich onderscheidden dooreen degeljken
inhoud en een keurigen vorm , volgde het
Alexandrjnsche tjdperk (zieAleœandrnnscl
te
#c#op/),hetwelk den overgang vormdet0thet
Niexw-Gviekselte(ziealdaar).
Hoogst'merkwaardigiseindeljkdeaanvang
van een nieuw tjdperk van beoefening der
Griekscheletterkundein hetwesten vanEuropa
in het midden der 15de 00l1W , toen de val
van Constantinopelvele geleerdeGrieken naar
Italië deed vltlgten.Die beoefening heeft een

belangrjken invloed gehad op den gang der
beschaving in hetw esten.
Grieksche muziek (De) vinden wj in

de gesehriften van A'
ristôœen'
ttn, Ptôlemaens,
Alypiln ,B oëtlti'asenanderen voorgesteld,doch

van de muziekstukken zjn slechts fragmenten
overgebleven, en hieruit bljkt, dat zj veel

meljk dien derelegischepoëzj mctCallInws,
Tyrtaeus en Solon (Vaderlandsche liederen),
met de Zeven W jzen!Theognis,Phooylides,
,K-JSï
#d.
ç en Baeckylzdes (gnomen en epigrammen),metAesopun(fabelsljmetM imnerpll.
s (minnedichten) en Terpander, dien der
JambischepoëljmetArelnloa'
l
u (640,hekçldichten),8imo-li#e.
:van Samos(650)en H%
p
'ztlpt'a (540),en dien der eigenlnkeDertfïc/
zfd'z
metAlemaeonldripl,Aleaeu (600),Sfb
ppho,
Fl-ïsltz, StesfcAtvf
:.
s, Ibye'
l
u,Anâcreon (530)

overeenkomst hebben methet Gregoriaansche
kerkgezang.De Griekenkendendetoonschalen
onder den naam van Lydische en Hypodorische octaven)en hun totmstelselwas eenvoudig en Juist.Het is echter vooralna het in
toepassingbrengendertheori
eënMunpytl
takgoras
geheel en al ontaard.H unne muziek-instrum enten w aren de lierofdecither,metwelken
naam men allerleisnaar-instrumenten,ook de
harp,bestempelde,en d:Quit,alsmede eenige
koperen instrumenten, zooals de trompet en

der wjsbegeerte,nameljk deIoniseltedcApp!
(diedernatuurkundigen)met Tl
tales(550,als
beginsel het water aannemend),Anaœlmenes
(450,deluchta1szoodanigbeschouwend),Heraclïfld(500,hetvuur)!Pherecydes(denaether
en de aarde),AnaœImander, DJ-JCHJ'
M: en

in gebruik is geweest,terwjlwj weten,dat
in 250 vöôr Chr.door Archimêdes het waterorgel werd uitgevonden,hetwelk eerstin de
4de eeuw na Chr.voorhet wind-orgelplaats

en Plndarns (# 442),- en eindeljkden tjd de hoorn. Het schjnt dat onder den naam
van magadisook eenesoortvan orgelbjhen

maG
akte.

rleksche oudheden noemt men z00Anaœakqoras (# 428),en met de zcl/p!van
T:
yfl,
l.prt
z.
: (geboren in 584),Arnhytas(400), danige voorweryen, welke uit het tjdperk

van de zelfstandlgheid der Oud-Grieksche StaHet tweede, de Attisaeperiode, bevat in ten afkomstig zjn en getuigenis geven van
de eerste plaatshet drama,op welk gebied, de zeden en gew oonten, van de kunst en
naast sterr.en van minderen rang. Ae8chyl
m wetenschap,van degodsdiensten het bedrjf
(# 456),8JzApcld.
g(#405)enE'
arlpides(f406) dertoenmalige Grieken.Onderdezeoudheden
als treurspeldichters schitteren met onvergan- waardeert m en vooralzoodanige,die afkom -

Philolans (380),enz.
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stigzjnuitdenbloeitjd derGriekschekunst, Grieksche accenten zjn eerstdoorAristokl
taen reeds voorlang hebben de bewonderaars l:d van Byzantium (200 jaar vöôr Chr.
) in
der oud-Gripksche beschaving zich bejverd, zwang gebragt,- vermoedeljk ten behoeve
om die te verzamelen, waarna de geleerden
zich inspanden om door het bezigtigen van
zulke verzam elingen zich in staat te stellen
t0t het geven van eene getrouw e schets van

van vreemdelingen,dieGrieksch wilden leeren.
De beginselen van eene grammaticale be-

handeling der Grieksche taal vinden wj bj
eenige sophisten - vooralbj Protâgoras- ,
het Grieksche volksleven. Dergeljke verza- btj Platot en inzonderheid bj Aristôteles.
melingen heeft men in den Tem pelvan The- Daarna hielden de Stoïd er zich mede bezig
seusen in hetUniversiteitsgebouw te Athene, en schiepen eene volledige terminologie voor
in het Britsch Muséum te Londen, in het de Grieksche spraakktlnst.Op wetenschappe-

Louvre teParjs,in de Hermitagete Peters- ljke wjze is echter de spraakleereerstbeburg, in de Glyptotheek te Miinchen,in het handeld door de Alexandrjnschegeleerden,
vooral door Aristôphanes van Byzantium en
Musél!m te Palermo,enz.
Grleksche schilderkunst,zie k
%eltilder- Aristârehm (150 vöôr Chr.).Zjneleerlingen
kyldf.

bouw den voort op den door hem gelegden

Grieksche taal (De) is een van debe- grondslag,en een van hen,DionysiusdeT#rJlangrjkste takken van den Indisch-Germaan- eiè'r, leverde de eerste stelselm atige spraakschen taalstam.Van de overige takken is het kunst. O0k werden vervolgenste Alexandrïë
Latjn het meest met dezen vermaagschapt, woordenboelten en glossaria vervaardigd.
geenszins,zooalsm en vroegermeende,wegens
ln westeljk Europa is men de kennis der

den invloed, dien later het Lattln op het Grieksche taal en letterkunde hoofdzakeljk

Grieksch oefende,maarwegensbeidergemeen- verschuldigd aan Grieksche geleerden,die in
schappeljke afkomst.Detaal,waarin beiden de 15de eeuw als vlugtelingen naar Italië
vereenigd w aren,isverloren gegaan.Dochook trokken,waarzj zicllvooralte Florenceen
in hetGrieksch vinden wj bj versehillende te Rome als leeraars vestigden.T0then bestammen onderscheidene dialecten Oftongval- hooren M a,
nltël Cltrysoloras, Tlteodorns Glzl

len, hoofdzakeljk het Aeolische, Dorische, en ConstantihtLascaristdevervaardigervan
lonischeenAttischedialed ,ofeigenljkslechts eene Grieksche spraakleer, die in 1476 te
2, nameljk het ruwere en oudere Aeolisch- Milaan gedrukt werd.Tn Duitschland en ons
D orische en het m eer bestshaafde en welluidende Ionisch-Attische.Zeker is hetevenwel,
dat elk dier dialecten weder in een aantal
onderdialecten w as verdeeld, w elke uit 0p-

Vaderland werd de studie der Grieksche taal
vooral bevorderd dûor Reltcltlin,Erasm.s en
M elancl
ttlton,terwjlvervolgensdeNederlandsche school van Hemsterhuis en Valckenaer,

schriften bekend zjn gebleven.Men hadniet laterdie van Wqttenbacl
ten ram .
ye?
/y& enin
alleen landschappeljke dialecten, maar ook onze dagen die van Cobetm et betrekking t0t
verscbillende soorten van Dorisch, lonisch
enz. M en vindt die evenwel niet in de beschaafde voortbrengselen der letterkunde.Het
Ionisch dialectwordtvool'alvertegenwoordigd
door de zangen van Ilomérns, het Aeolisch
door de liederen der lierdichters, en het
Attisch door de treurspeldichters en de voor-

de Grieksche taal groote verdiensten hebben

verworven.0?hetgebiedderGriekschegrammatica en lexlcographieheeft0ok Duitschland
veelvoortreFeljksgeleverd.
Grieksche wknen (De) waren weleer
wereldberoemd,maar hebben in lateren tjd
hun goeden naam verloren.Toch isdewjn-

naamste prozaschrjvers.
bouw er aanmerkeljk toegenomen en breidt
De Grieksche taalverdient in alle opzigten zich nog altjd tlit.Men heeft in Griekenland
zonder de Tonische eilanden te rekenen den l0f dersehoonheid.Zj iseene echtnationale, door het Grieksche volk buiten allen 276 versohillende sooorten van wjn, en ten
invloed van andere talen gevormd, rjk in tjdevan deheerse,
happjderVenetianen voorw ortels, ongem een kneedbaar in hare zamen- za
ntwj
Cypr
dege
ser
nenus
. 0n Candia geheelEuropa van
stellingen en aoeidingen,beeldrjk en welluiBjna in geheel Gxiekenland is
dend. Groot is ook de schat harergrammati- de bodem geschikt voor den wjnbouw ; de
mees
t
e
ber
gke
tens bestaan er uit kalksteen
sche vormen,alevenaartzj daarin ook nog
geenszins het Sanskriet en het Zend. Ver- en men vindt dit gesteente desgeljksop de
wonderljk isvoortsinharesyntaxisdemenigte vruehtbare eilanden, die w egenshunne voor-

kleine rededeelen, waardoor zj de ijnste trefeljke wjnsoorten beroemd zjn, zooals
schakéring der denkbeelden kan uitdrukken. Chios, Tenedos, Candia,Zante enz.,terwjl
HetOntbreekthaar voorts niet aan krachten andere eilanden, die desgeljks uitmuntende
waardigheid, hoew el velen in dit opzigtaan

druiven opleveren, zooals Lesbos,Naxos en

Santorin, van vulcanischen oorsprong zjn.
hetLatjn den voorrang toekennen.
De schriftteekens hebben de Grieken ver- De verscheidenheid van klimaa'
t geefter ook
moedeljk van de Phoeniciërsontvangen.V0l- aan de wtinen eene groote verscheidenheid,
gens de mededeeling der Ouden bevatte het doch het edele druivennat wordt er in het
eerstealphabeth - datvan Cadm'as- sleehts algemeen zeerachteloosbehandeld.Dewjnen

16 letters;de overige 8 zjn er door deGrie- van Cyprus en Tenedos, de roode wjn van
ken bjgevoegd.Hetisechtermeerwaarsehjn- Lesbos en de witte muskaatwjn van Smyrna
lf
jk,datzjterstondhetvolledigePhoenicisehe wedjveren metdekeurigstewjnenvan H0nalphabeth hebben overgenomen, zoodat het garje.Op heteiland Zante wordteenewjnaantal bjgevoegde slechts 2 bedraagt. De soortbereid,die voorden Tokajernieton4er-
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doet.DemeestberoemdeGriekschewjnenzjn stolen bepaalden, waaraan het heelal zjn
de malvoisie van Canea op Candia, aan de oorsprong te dankqn had, en deze oudste
helling van den Idaj- de commandpriawjn voorloopers van SJcrlfe.v vertegenw oordigen
van Cyprus,dieeersteene roode,daarna eene
bruine kleur heeft,- de witte muskaat van
Cyprus,- de wittevino santo van heteiland

Santorin,dievoordebestewjnsooitgehouden
en nagenoeg uitsluitend naar Rusland verzonden wordt,- delikeurwjnen van den Helic0n,en dewjnenvan eengrootaantalkleine
eilanden.De Grieksche wjnen smaken intusschen eenigzinsharsachtig en naardenlederen
zak ofde ongelooide bokkenhuid,waarin hj
veelalbewaard wordt.De oude gewoonte,om
bj degeboorte van een kind eenvatwjn in
den grond tebegraven en daarvan bj zjne
bruiloft te drinken, bestaat in Griekenland
n0g algemeen. Zulke wjnen verkrjgen een
keurigen 'smaak,en daarzj doorgaansbj de
bruiloften nietopgedronken w orden,komt er
wel eens wat van in den handel, hetwelk

volledig genoeg de verschillende meeningen,
w elke m en over den aard van hetgeschapene

kan koesteren.Men vindtbj hen de vrayen
behandeld, of er bj de gestadige wissellng
derdinyeniets onveranderljksbestaat,- of
het beglnselvan alles in de eenheid of in de
veelheid gelegen is, - Of de veranderingen
zich uitstrekken t0thet wezen der dingen of

enkel nieuwe verbindingen zjn, - of er
naast de Oorspronkeljke stofen (elementen)
0ok oorspronkeljke krachten bestaan,- of
die twee gescheiden ofvereenigd zjn,- of
men de krachten a1s blinde natuurkrachten

of a1s zelfbewuste, verstandeljke krachten
beschouwen moet, enz.Eindeljk worden die
pogingen,om een stelselte vormen,besloten
door de Sophisten, die zoowel het weten

als dezedeljk-godsdienstigebegrippen,enkel

lssubjedieve gevoelensaanmerkten en hieralsG
dameks
nduuche
rbetwus
aaljbe
woge
rdter
. te noemt men al a
door aanleiding gaven t0t eene nieuwe ontde pogingen, die de oude Grieken hebben

wikkeling der wjsbegeerte onder Slkrates
aangewend, om de vraagstukken der wjs- enzjneleerlingen.Daarmedeneemteennieuw
begeerte op te lossen en de wjsbegeerte tjdprrk (400- 300 vpörChr.)eenaanvang.

zelve in een stelselmatig kleed te steken.
SJcrcfd.
shield eene regelmatigebeschouwing
Hare geschiedenis is, wegens den hoogen der begrippen vool'den waren weg derwjstra? van wetenschappeljke beschaving bj de begeerte,en dedoorhem uitgestrooidekiemen
Gne
ken, van groot belang, en de denk- ontwikkelden zich hier en daar, vaak niet
beelden der Grieksche phllosophen hebben weinig ontaardendvan den geestzjnerleer,
00k in onzen tjd n0g geenszins alle gezag in de kleinere Socratische scholen,de Cyreverloren. Men onderscheidt in die geschie- naïsche. Cynische en Megarensische, maar

denis 3 tjdperken.Heteerste,datzlch van met groote kracht en Op breqde schaalbj

Tltales t0t aan de Sophisten uitstrekt,loopt Plato, die de methode van SoFcrates - die

van 600 t0t400vôör Chr.en omvatdentjd, van de wetenschappeljke ontwikkeling der
waarinzichdewjsbegeertevan hetdichterljk begrippen - toepaste op het geheele gebied
gebied der scheppingssagen t0tde vraag naar der wjsbegeerte en alzoo deeerstewas,die
den wezenljken oorsprong der dingen begon grenzen stelde tusschen de dialectiea,physica
te verheFen en tevens de zedeljk-godsdlen- en ethiea. D eze stelselmatige volledigheid
stige gevoelens in eene zedeleer hervormde. vindt men vooral bj zjn beroemden leerling
De w isselingen van hetonderm aanschededen Aristôteles (zie aldaar), wiens invloed zich
bj de Ionische school,bj Tltalest2zlt
=ï-lp- over eene lange reeks van eeuw en uitstrekte.
desen Anaxlmenes,voortsbj deItaliaansche Terwjlde geschiedenis der wjsbeçeerte t0t

school, de volgelingen van Pytl
tâgoras, de aan Pl@to eene reeks van besplegelingen
eerate bespiegellngen geboren worden omtrent

bevat, op toenemende ervaring gebouwd,-

het bestaande.Terwjlde Ionische wjsgeeren terwjlvoortsArist6teles den verworyen schat
de stof(water,luchtenz.)a1sden oorsprong door dekrachtvan zjn veelomvattenden geest
der dingen beschquwden, hielden de volge- stelselm atig zocht te rangschikken, - zien
lingen van Pythc'vtprc.
: den vorm voor het wj na dezen een nieuw tjdperk,metbetrekbeginsel van alles, en beweerden, dat men
het zoeken moest in de getallen, dat is in
de meetkundige verhoudingen.Hierdoor werd
de aandacht gevestigd op de begrippen,die

kinq tOt de theorie een tjdperk van verval,
beglnnen. Daarin ontdekken wj niet z0o

zeer vooruitgang als eene opwarming van
vroegere stelsels,alsm ede een aantalm eerenmen omtrentdewereldvormt,- bepaaldeljk deelsonvruchtbare tw isten overraadselachtige
op de begrippen worden en zl
jn.Hetonder- stellingen. Intusschen ging dit vervalvergescheid tusschep die beiden openbaarde zich zeld van eene meer practische rigting der

vooralbjHerc'clïff:.
venbjdeEleatische wjs- wjsgeeren, die allengs duideljker inzagen,
begeerte; de eerste bragt het zjn aan llet welk eene breede kloof zich uitstrekte tugworden, en de laatste het worden aan het schen hunne algemeen-menscheljke wereldbezjn ten oFer,en deze tegenstellinq werd schouwing en het aan zeden en instellingen
het punt, waarom de latere stelsels zlch be- gebonden volksleven,zoodat zj hunne leer
wogen. Bg de Jongere phyqiologen, zooals m et ditlaatste in vexband zoehten te brengen.
Empaocles, Anaœâgoras,DéJ.
lld.
: nan Apol- Dsze practische rigting, welke reeds door
lonIa en bj devoorstandersvanhetatomismus, &oFcratesen zjnevolgellngen wasvoorbereid,
zooalsLe'
acI
è usen Demôcritu ,ontwaren wj openbaarde zich in de beide aanzienljkste
den invloed der Eleatische school, hoewel scholen,nameljk die der Rtoicgnen, uit de
zj op verschillende wjzen de krachten en Gri
ekschjgesproten,docht0thoogereweten-
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n de Saraceschappeljke ontwikkeling opgeklommen, en heim , werd het ook bekend aa'
die der Epicltristen,uitde Cyrenafsche voort- nen, die daarmede de Christenen bestookten
gevloeid, terwjl eindeljk uit eene zamen- gedurende de Kruistogten, bjvoorbeeld bj

smelting van de Stoa met Plato,Aristôteles Damiate. In de 14de eeuw is het door busen Pytlthoras de Nieuw-platoniseh,
e rigting krtlid vervangen.
ontstond, welke, tegenover het positieve
Griep ofins
,F
xepzt
ziseeneepidémischeaanChristendf)m ,een middelpuntpoogdeteschep- doening der ademhaliugsw erkttligen. w elke

pen van algemeen-menseheljke vorming.Met
deze school, die na een hevigen strjd van
honderdjaarvoordekrachtdernieuwegodsdienst bezweek, eindigt het derde tjdperk.

vergezeld gaat van vexmagering, hnofdpjn,
gebrek aan eetlust enz.In den aanvang heeft

zj veelovereenkomst metkoortsaehtige huiduitslagen, bjvoorbeeld met roodvonk. Ten

Naast de stelselmatige rigting van dit prac- onregte geeft men aan eene niet-epidémitisch humanismtlsontwikkelde zich deskepsis sche, hardnekkige verkoudheid ook welden
(twjfelleer), eerst in de gedaanteder'
tcaar- naam van griep.1414vele gevallen spreektm en
s'cA'
jzdlz
lkAeidt
:ledr, die door de twisten der van yastrisohe.l/rie.t,wanneertegeljk metde
jongere Ac'
adémie met de Stoïcjnen Overde ademhalingswerktulgen o()k het darm kanaal

mogeljkheid van het weten ontstond (zie aangetast is. De griep heeft zich bj 0nsvan
Areesilaus en Ct
wnlades), (
èn later in die van tjd t0t tt
jd vertoond. De groote epidemie,

het naar Pyrrho genoemde en dool'A enesi#JZ/I'M.Men Emplriensverdedigde Pyrrhonismns,
hetw elk alle w etenschap a1s onzeker besehouwde. Daarentegen veranderde tegen het

einde van het laatste tt
jdperk door velerlei
invloed van buiten deaardderwjsbegeerte,
vooral door het overbrengen van deze naar
Rome,waar zjlnetbelangstellingmaartevens
op eene oppervlakkige wjze beoefend werd,
door vele Oostersche voorstellingen, aan
het Neo-platonism tls ontleend,
door het

overbrengen van den zetel der wjsbegeerte
van Athene naar Alexandrië, en eindeltjk

dool
,de vermenging van PlatonischeenChris-

w elke in 1732 in Enropa van hetoosten naar
het westen vnortschreed, tastte de htllft der
bevolking aan. Minder erg waren de epide-

mieën van 1800 en 1815.Eigenljk isde griep
geeneernstigeOngesteldheiden alleengevaarljk
voor kinderen, grjsaards el
z zwakke personen, omdat zich bt
j die ziekte ligt long-ontsteking ontwikkelt. Zj wprdt gewoonljk Op
geljke wjze behandeld als eenezwareverkoudheid.
G riepenkerl (R0b0rt),flen verdiensteljk
D uitsch dichter en sttl
zrjver overaesthetiek,
geboren den ztden M ei 1810 te H ofwyl in
Zwitserland,waar zjn vaderI'
rledroh Karl
Griepenkerl(geboren tePeinedenlodenDecem-

teljlte stelli
ngen.D0 Grieksohe wjsbegeerte
vinden wj dus in de meestvolkomenezui- ber 1782,Overleden den Gden April1849?als
verheid hareridealistische methode bj Plato, hoogleeraar aan hetCarolinum teBrunswjk,
toen Sç
krates haar op den practischen weg ()n bekend door een pluehrbuch der Aesthetik
had gebragt en A'
ristôteles gexeed stond,Om (1827, 2 d1n)''en door een rluehrbuch der
uitdeverkregenebouwstoffen haareen tem pel Logik'',2dedruk 1831)indiedagena1sleeraar
te stichten,die omstreeks2000 jaarde stor- werkzaam was:wjddezich nahetvoleindimen des tjds trotseerde.
gen zjner sttldlën aan letterkundigenarbeid,
erwjl hj in 1839 t0t leeraar in de letterGrieksch Keizerrijk,zieByzantl
jnsehe t
kunde en aesthetica aan het Carolinum . t)n
A'
i
/k.
Grieksch vuur.Reedsde Oudsteschrj- vervolgens t0t hoogleeraar in de Duitsche
vers maken melding van de verwûnderljke taal en letterkunde aan de militaire schoolte
werlting van llet Grieksa '
tlfz'zr, doch men Brunswijk benoemd werd.H!joverleed aldaar
is tot nu toe niet te w eten gekom en, uit den 17den October 1848.Hj schreet
':p'
Bilder
w elke bestanddeelen het vervaardigd w exd. GriechischerVorzeit (1833)'9,- rDie sixtiniM en mag intusschen vermoeden, dat hetuit sche Madonna (1834? een gediehtl'' versalpeter, zwavel, pek en hars bestond, die

talingen van moediptls rex'' en rAntigone

metbrandbare oliën (petröleum)warenzamen- (1842)'*) rDas Musikfest Oder die Beetgesmolten.Men schrtl
'ft,datzich bj hetont- hovener (zdedruk 1841)5' mRitter Berlioz
steken van het Grieksch vuur een dikke in Braunschweig (1843)'', ,Die Oper der
rook ontwikkelde,
dat zic'
h daarna een Gegenwart (1847)''?- ,
?Der Kunstgenius der
gedreun liet hooren, en dat hierop de vlam deutschen literatur im letzsten Jahrhundert
volgde.M en deelt zelfs m ede? dat daardoor (1846)'' - de treurspelen rMaximilian Robt
lssteenen kogels uit m etalen bollen werden pierre (1851)''en nDie Glrondisten (1852)''?
weggeslingerd. Als uitvinder van dat vuur welkeOngemeenenbjvalvonden,- detooneelwordt Callinlens uit Heliöpolis genoemd (668 spelen mTdealund '
W elt(1856)9'en pAufder
na Chr.). Het werd met goet
l gevolg in dat hohen Rast (1861)'', alsmet
le het drama
Jaar aangewend t
loor keizer Constantinns IF rAut'St.Helena (18G2)''.
Poyonat'lts tegen de Arabieren, die een aanGries is hetftjn gemalen meelval
a spelt.
val waagden op Constantinopel. Daardoor Somwjlen echterwordtdie naam o(
)k van het

werden de Arabische schellen in vlammen meel van andere graansoorten gebrtlikt.Het

gezet, daar die zelfstandigheld tle eigenschap w ordt? met melk Ofw ater gekookt,als voebezatvan Ook Onderw aterto brandtm.Voorts dingsmiddel en flok t0th0tbereiden van ftin
heeft keizer A leœi'
tbs hot gebruikt tegen de gebak,puddings enz-:gebezigd.
inwonersvan Pisa.NadatdeGrieken4eeuwen
Gries (Johann Dletrich), een uitstelkend
lang in het bezit waren geweest van dît ge- Duitsch vertaler,geboren den lden Februartl
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1775 te Hamburg,waar zjn vader senator hj oGeheim Kirchenrath''
,en overleed den
W as, bezocht het Johanneum aldaar, maar 24sten Maart 1812.Grooten roem verwi
erfhj
werd op l7-larigen leeftjd voor den koop- voorts door zjne voorlezingen over kerkgemansstandbestemd,terwjlhtjeerstlaterver- schiedenisen doorzjne rpopulëre Dogmatik
lofontving1om eene hoogeschooltebezoeken. (4dedruk 1789)''.O0k schreefhj:rsymbolae
Hj begaf zich in 1795 naarJena,om in de criticae ad supplendas et corrigendas varias

regten te studéren,doch wjdde zich vooral lectiones N. T. (1785- 1793, 2 dlnl'',en
aan de dichtkunst.De goedkeuring, diehj Commentarius criticus in textum N. T.
wegens zjne dichtproeven van ron ,
%lldgel (1798-1811,2 d1n)''.Zjne ropuscula acadeontving, strekte hem t0t aanmoediging, en mica (1824- 1825,2 dlnl''zjn door Gabler
z
jn pphaëton''brart hem in aanraking met in het licht gezonden.
Dehiller,die ditgedlchtin den sMusen-alma(Ariet (De)ofPleuronedes rApzzlsv:iseen
nach'' van 1798 plaatste en den vervaardiger bjna ruitvormige platvisch,welke, evenals
onderzjnevrienden opnam.O0k metWieland detarbot,deoogenaan delinkerzjdedraagt,
GJJA:en Herder onderhield Gviesvriendschap- wanneer de navel onder ligt. Deze visch
peljke betrekkingen. Nadat hj den Zomer houdtzjn verbljfin denAtlantischenOceaan,
van 1798 te Dresden had doorgebragt,waar in de Noordzee enz. en komt ook aan onze
hj het besluit opvatte, om Tasso'.
thelden- kusten dikwjlsvoor.Dehuidaan de linkerdicht in de maatvanhetoorspronkeljke in zjde is bruin en geelgemarmerd;de rugvin
het Duitsch overtebrengentkeerdehj met begint zeer digt bj den nek en strektzich
Sehelling naar Jena terug en begafzich ver- uit t0tden staart.
volgens naar Göttingen,om ereenJaaraan
GrietenMen noemde m0n voorheen de
de regtsgeleerdheid te wjden.Nadat hj in gemeentenj waarin Friesland verdeeld was.
1800 te Jena de dodorale waardigheid ver- De oorsprong dier verdeeling ligtin hetduisworven had, was hj van voornemen,zich ter,en men meent dat de naam afkomstig is
te W etzlar, W eenen en Regensburg met de van het oude woord yreta hetwelk aanklagen

pradjk van zjn vak bekend temaken,toen beteekent.Daarvan ontstondennameljkgredeene nieuwe uitbarsting van den 00r10g hem man ofgrietman (regter) en grietenl
j of het
noodzaakte,om zich weder naar Jena te be- gebied, waarl
w er de grietman gesteld was.
Feven, waar gunstige omstandigheden hem Hj had er a1s pverheidspersoon hethoogste
ln staat stelden,om onafhankeljk televen. gezag, doch ztjne regtspraak is er in den
De Groothertog vanz
fc/
r.
:dz'-W eimarbenoemde l00p der tjden allengsverminderd,totdater
hem t0thofraad.Hj vestigde zich voortste eindeljk tusschen de bevoegdheid van een
W eimar,en toen teHamburg,waarhj den grietman en Van een bnrgemeoster geen Ver9den Februarj 1842 overleed. Hj leverdç schil meer bestond.Na 1848 is 00k de naara
XBefreites Jerusalem (6dedruk 1844,2dlnl'' Van grietman,alsmede die Van grietenj uit
van Tasso,- nRasenderRoland (4deuitgave OnZ0 Femeentewetverdwenen.Te voren had
1851,4 dlnl''va'
n ArLo&.
to,- nschauspiele men ln vele grietenjen bepaalde familiën,
(2dedruk 1840- 1841,8dlnmetsupplementl'' waarin de grietmansbetrekking a1s erfeljk
van Calderon, - rRichardett (1831- 1832, kon rorden beschouwd.
GnFellei (Grifelschiefer)iseenesoortvan
2 dlnl''van Forteguêrri,- en rverliebter
Roland (1835- 1837, 3 dlnl''van lqyardo. leisteen,diedoorhamerslagen in langwerpige,
Zjne eigene gedichten en kleine vertaalde prism atische stukken gespleten wordt,zoodat
stukjeszjn in hetlichtverschenen onderden men van deze griFels kan maken,om daartitel:TGedichte und poetische Uebersetzungen mede op de1eite schrjven.Deze spljtbaarheid is in zjn aard gelegen,daarhj 0ok in
(1829) .
Griesbach (Johann Jacob),een uitste- dergeljke Stukken uiteenvalt,wanneer men
kend uitlegger desBjbels,geboren te Butz- hem eeniyentjd in deopeneluchtlaatliggen.
bach in hetgroot-hertogdom Hessen den 4den HetSilunsche overgangsgesteentein hetzuidJanuarj 1745, bezocht het yymnasium te oosteljk gedeelte van het Thiiringerwoud is
Frankforten studeerde te Tiiblngen,Leipzig het meest voor grifelsgeschikt.Hetisgrjs
en Halle.Hj nam het besluit,om zich te tot donkerblaauw en maakt een witten of
wjden aan de tekstcritiek van het Nieuwe licht-grjzen streep.A1s dit gesteente uitde
Testamenten volbragtmetdatoogmerk eene groeve gehaald is,houdtmen hetvochtig in
wetenschappeljkerelsdoorDuitst
shland,H01- kelders. Voorheen geschiedde de bewerking
land, Enyeland en Frankrjk.Na zjn terug- uit de hand:hetgesteente werd eerst gesplekeer vestlgde hj zich in 1771 als privaat- ten,en men schaafde daarna de scherpe kandocent te Halle en werd er 2 Jaar later ten glad.Later heeft men hiertoe werktuigen
benoemd t0t bu
itengewoon hoogleeraar. Met aangewend en de prisma's door eene schjf
#*
den grootsten pver wjdde hj zich aan eene metronde gaten gedreven,waardoor zj eene
verbeterdeuitgave van hetNieuweTestament, volkomene ronding bekomen.
en nazjnemsynopsisEvangeliorum (3dedruk
Grime (De) is eene inrigting bj deres1809,3 d1n)''deed hj haarin 2 deelen v01- terljke en bj sommigewetgevende en admlgen (1775- 1777,3dedruk 1827).Zj is de nistratieve staatscollegiën, waar het archief
eerste critische uitgave, welke dezen naam dier collegiën bewaard wordt.Uit dit archief
verdient. Reeds in 1776 werd htj gewoon kunnen de belanghebbenden en soms ook
hoogleeraarte Jena en in hetdaaropvolgende het ptlbliek - de noodige gegevens eninlichJaar Qoctorin degodgeleerdheid.Yoortswas tingen bekomen omtrent het in die collegiën
.
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verhandelde.Deambtenaar,aan hethoofd dier grond t0thetvoeden van wantrouwenomtrent
i
nrigting staande,heetgr# er,die mede de sj-yje naauwgezotte eerljkheid.Hetlaat zich
voerdervan de pen isin devergaderingenvan regtvaardigen, dat de Staat soortgeljkeverhetcollegie,waarbj hjfungeert,Om hetver- goeding neemtvan eenedoor hem alszoodanig
handelde in het audiëntieblad of de nott
llen aan een particulier bewezene dienst, mits
op te schrjven. De plaats zelve, waar de die vergoeding haar karakter als zoodanig
griëe gevestigd is, wordt ook we1 zoo ge- beware, en door opdrjving van het bedrag

noemd. Bj andere ligchamen!b.v.bj het nietOntaardeineeneeigenljkebelasting.W ant
gemeentebestuur, heet zoodanlge inrigting of eene belasting in den eigenljken zin des
plaats de zecrefcde: de ambtenaar,da
'âr aan
'thoofd staande, de secretaris. - De beide
Kamers der Staten-Generaalhebben ieder een
griëer en aan dezen ondergeschikte commiesgrië ers, welke ambtenaren, niet door den
Koning,maar door de Kamerszelve benoemd

woords kan en mag V00r deze soort van
dienstbetoon niet gevorderd worden: en, al

warezj in beginselteverdedigen,toch bljft
hareheëng onraadzaam ,omdatzj depositie

Van de regtzoekenden noodeloos verzwaart,
e11 dus werkt als eenepremie op hetonregt.

worden.Zj zjn tevensbelastmethettoeziyt Hetvoerelzvan een procèswordtbj 0nsn0g
op de bibliotheek der Kamers,en worden ult doorsoortgel
jkeandereOnbilljkeheëngen-

'slands kas betaald.- De Provincialegriëe
is het bureau van den griëer der Provinciale
Staten, of ook wel, al de bureaux van de
Provinciale ambtenaren in dienst van de
adm inistratie der Provincie - als com mie-

vooral van registratieregt - bemoejeljkt:
gelukkig is eene andere dergeljke hateljke

belasting, bekend onderden naam van yrifJdrdp/dp,- waarinookdegriëershunaandeel
hadden, 'tw elk thans is vervangen dooreene

zen,adjunctcommiezen:klerken,geagreëerden, vaste som voor bureaukosten - verdwenen
enz. Afdeelingen der Provinciale griëe in doorhareafschaëng bj de wetvan31Decemlaatstgemelden zin zjn dan het bureau voor ber 1856,Stbl.NO 165.
demilitieendeschutterj,hetbureau voorhet Grim er (Jan), een verdiensteljk Neder-

arm wezen,voordestatistiek,voordegem eente- landsch schilderen in Engeland bekend onder
comptabiliteit, voor w aterschaps- en water- den naam van t
hegentlemanF Ulreeh,
t,werd
staatswerken, en zoovele afzonderljke meer geboren te Am sterdam in 1645 en Oefende
zi
c
h
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e
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l
t
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.
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x
t
y,
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#J:
I
en
Te
n
i
ers.op
als er voorden geregelden gang van de dienst
bi
j
noodig zjn. De griëer der Staten is het raadvan zjn vriendRoeland R ogmanbepaalde
hoofd van hetambtenarenpersoneel,aan die hi
j zich bj hetlandschap en schilderdeRjnbureaux verbonden; hj zelf is provinciaal gezigten, stad- en zeegezigten, Italiaansehe
ambtenaar, d1e door de Provincie bezoldigd, bouwvallen en gezigten te Londen. Hier had
en door de Provinciale Staten uiteene voor- hj zieh in 1667 gevestigd en deed ergedurig
dragt van den Commissaris des Konings en studie-reizen met een klein vaartuig.Op één

de Gedeputeerde Staten benoemd wordt.Hj dier togten leed hj sehipbreuk op de H01notuleerthetverhandelde in de vergaderingen landsche kusten verlooralzjne bezittingen.
der Provinciale en Gedeputeerde Staten,zon- Nadat hj echter eeni
çen tjd te Rotterdam
der 1id te zjn van die ligchamen en daarin vertoefd had, begafhtlzich wedernaarEnstem uit te brengen. De griëers en hunne geland,en Overleed te Milbank in 1718.Hj
substituten van den Hoogen Raad, de Pr0- bezat eene ongemeene vaardigheid,om oude
vinciale Hoven,de regtbanken en kantonge- Hollandsche en Italiaansche meesters na te

regten zjn rgksambtenaren.Alléén de laatst- bootsen. - Men zegt, dat zjn zoon Robert
genoemden treden om de vjf Jaar af, doch het in die kunstnog verder gebragt en zjne
zjn dadeljk herbenoembaar; de overigen copieën van W ouwerman en 'van de Velde voor
w orden, a1s de meeste staatsam btauaren?tot echte stukken verkocht heeft.Een stuk van
w ederopzeggens t0e aangesteld. Hun werk- hem is aanwezig op het Trippenhuis te Amkring omvatde w erkzaamheden,diehierboven sterdana.

voor ellten griëer in 'talgemeen zjn opgegeven. Hun salaris is gedeelteljk vast- en
dit deelwordt als tractementdoor den Staat
uitbetaald - ,gedeelteljk bestaathetuitemolumenten, nameljk bjdragen, die betaald

Grimnia L.isdenaanavan een ?lanten-

geslachtuit de fàm ilie der Amaryllidedn.H et
onderscheidt zich door eene z-kleppige bloem scheede, eene trechtervormige,overhangende
bloemkroon m et eene korte buis en een

worden dool' de regtzoekenden, welke met G-deeligen,ongeljk z-lippigen?klokvormigen
de griëe in aanraking komen door geregte- rand, met in de buis bevestigde meeldraden
ljkeofbuitengeregteljkehandelingen,a1s:het en eene gesteelde,vliezige zaaddoos.G.Hyanemen vanconclusiën,hetdegpnéren Ofligten cïzl/M cl K er., die in Brazilië groeit, is een
van stukken,hetnemen van lnzage,afschrif- bolgewasmettalrjke,ineenscherm geplaatste
ten, Of uittreksels uit acten, registers enz. paarsblaauwebloemen,en kan bj 0nsalleen
Er valt n0g al wattegen te zeggen,dat de groejen en bloejen in de warme kas,wMr

Staatzjne ambtenaren doorzulkeemolumen- zj tevens in den ttldharer ontwikkeling beten laat bezoldigen.De waardigheid van het hoG
orrup
ljtva(n
watermoetvoorzienworden.
De vogel) is een fabelachtig dier
ambt ljdt er onder,doordien de ambtenaar
d
e
r
o
u
d
he
i
d
.
Hj was volgens de sage z00
en hetpubliek partjen worden mettegenstrj-

dige belangen: de verleiding van den ambte- groot en z0o sterk als een leeuw ,hatl4 m et

aauwen gewapende pooten, 2 vleugels en
naar, Om de kosten onnoodig 011tedrjven, kl
wordt groot, en geeft M n de Justitiabelen den snavel van een roofvogel. Het verhu l
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zjn bestaan is uit hetOosten naarhet op die van M lsehi,Dprïc en Spinola.Daaraan

W esten overgebxagt en heeft hier aan dat
schepsel eene plaats bezorgd op het gebied
der kunst. Ilet eerst Nvordthj vermeld door
uiri
stlas (560 vôôr Chr.
)en de bewaker genoemd van het goud in het noorden van

Europa,voortsin Scythiëingestadigenstrjd

me
t deéénooyigeArimaspen.Volgensandere
verhalenisIndlëhetvaderlandvanditgedrocht,
dater aan de z0ngeheiligdisen desgeljks

behoorde reeds in 980 het later t0teen prinsd0m verheven gebied van Afonacoj en met

het gyslacht der Fï&cAï'
d vervnlt hetin de

geschledenis van Genua eene belangrjkerol,
daarbeiden t0tdepartj derGuélfen behoorden.HethadvoortsrjkebezittingeninFrankrjk en Ttalië.Doorhetverdrag vanPeronne
(1641)kwam Monaco onderdebeschermheerschappj van Frankrjk,en toen de goederen

alsschatbewaarderdlenstdoet.Eindeljk komt der Grimaldite Milaan en te Napels door de
hetdilkwjlsvoorin deheraldiek.
Spanjaardenin beslag genomen werden,stelde
Grillen zi
jn willekeurige voorstellingen Lodewl
jk XfF hen schadeloos doorhun het
en handelingen,onaangenaam voordenmensch hertogdom Valentinoisen hetm arkiezaatBaux
zelven en vooranderen,en tochdoorhem ge- t0etekennen.De manneljkeljnvanAlonaco
koesterd en volbragt, veekaluitverveling, stierf uit met Antonio Grimaldi den 26sten
doch altjd uit gebrek aan verstand en aan Februarj 1731,diereedsin 1715Valentinois
zelfbeheersching. Tusschen grillen en luimen aan zjn schoonzoonJaoqnesFrtxz/çoï.
sLêonard

wordt doorgaans geen onderscheid yemaakt. de Gtwozz-.
rt
z/tçzkpz
l had afgestaan. LaatstgeToch spreektm en van eene goedelulm ,maar
nooitvan eene goede gril.

noemde volgde hem 00k op in M onaco en
aanvaardde den naam van Grimaldi. .!bïGrillparzer (Franz), een uitstekend m'undo Grizzltz/i was de eerste, die de 00rDuitsch dichter, geboren te W eenen den logsvlag der Republiek wapperen deed aan

15den Januarj 1791, werd na het volein- de andere zjde van de Straatvan Gibraltar.
digen zjner studiën huisonderwjzer bj Ten behoeve van Y lipsde s'cFzptlz?evanFrankeen graaf en in 1813 ambtenaar in staats- rjk,di
e 00r10r voerde met de Vlamingen,
dienst, waarna hj zich in 1833 t0t direc- zeilde GrimaldI als admiraalvan Frankrjk
teur van het archief de rllofkammer'' be- in 1304 met 16 Genuésche galejen en 20
noemd zag. In 1861 werd hj rjksraadt Fransche schepen naar Zeeland, Yvaar hj
:103 Vlaanderen,die bevel voerde
en hj Overleed te W eenen den zlsten Janu- graaf Gny ,
arj 1872. Reeds in 1847 had hj zitting over eene vloot van 80 schepen,versloeg en
gekregen in de Académie van RYetenschap- gevangennam . - Antonio Grïpltlltfï ouderyen.Hj volbragtOnderscheidenereizen,zooals scieidde zich in de eerste helft der 14de
ln 1819 door Italië,in 1826 en in 1847 door eeuw desgeljks als vlootvoogd. Hj streed
Duitschland,en in1843naarConstantinopelen aanvankelp
-k voorspoedig tegen deCataloniërs,
Griekenland.Reedsvroeg openbaardehj eene maar toen deze zich metde Venetianen vergroote neiging t0t de beoefening der dicht- eenigd hadden,leed hj de nederlaag,zoodat
kunst zonder evenwel zjne voortbrengselen Genua zich onder de hoede moeststellen der
ter perse te leggen. A1s dramatisch dichter

Viseonti van M ilaan. - Gioranni Grïzzptxli

leverde hj aanvankeljk:Die Ahnfrau (1816,
6de druk 1844)'* waardoor zjn naam weldrabekend werd.Voortsschreefhjdedrama's
DSappho (1819, 4de druk 1856)''en rDas

maakte zich beroemd doorde zeyepraal,die
hj den 23sten Mei 1431 op de rlvier de P0

behaalde Op den Venetiaanschen admiraalNQcplo Trerisani, ofschoon Carmagnola, de be-

goldene Vlies(1822)''.Ditlaatste isgesplitst roemdste generaal van dien tjd, aan den
ln 3 afdeelingen,en deeerstedaarvanpAledéa'' oever van dien stroom met eene aanzienljke

heeft vooral door het meesterljk spel van krjgsmagt gereed stond, om de Venetianen
Sophâe Sc/zrltfdrgrooten Opganggemaakt.Beide

te hlllp te snellen.- Domenico Gdzzltéc/i,die

stukken ztjr) rjk in fraaje gedeelten en on- in 1592 a1s cardinaal, aartsbisschop en vicederscheiden zich door een keurigen vorm. legaat van Avignon overleed, had te vûren
Hetzelfde kan m en verzekeren van ,,Des onderPi'
l
ts V hetopzigtoverdegalejenvan

Meeres und der Liebe W ellen (1840)'',eene den Kerkeljken Staat en woonde in 1571,
bew erking der sage van pllero en Leander''. hoewelreedsbisschop.onderdonJuan,#'.z#.'?u&'ic
H et beste stuk van Grillparzer isw elligthet en M arco xl.zpft/zdïtl Colonna den zeeslag van
historiseh treurspel: nlfönig Ottokar's Gliick Lepanto bj, alwaar hj zich onderscheidde

und Ende (1825,2dedruk 1852)''.Daarenboven schreef hj het treurspel: pEin treuçr
Diener seines Herrn (1830)'',- hetbljspel:
rW ehe dem ,derligt(1840)''- en hetdramatisch sprookje: rDer rraum . ein Leben
(1840)''.O0k heeftmen van hem denovelle:
r Spielman (1840)'',- en zjn gedicht
rDe

door zjn moed. - Zjn neef Gerontimo Grïmaldit geboren te Genua in 1597, werd op

zjn 28stejaar t0tvice-legaat der Romagna,
daarna t0t bisschop van Albano en t0tgouverneur van Rom e benoemd. Urbanns VIII
zond hem als nuntius naar D uitschland en

Frankrjk, en wegens zjne goede diensten

rRadetzky'' werd in 1840 in Duitschoosten- verwierfhj in 1643 den cardinaalshoed.Uit
rjk met geestdrift ontvangen.Op zjn 80sten dankbaarheid beschermde hj de t
àmilie van
verlaardag bejverde zich geheel Duitschland, Urban'tts,toen deze overleden was,en berokom hulde te brengen aan den uitstekenden kende zich daardoor den toorn van paus
Innocentius .X', die nooit (le bu1heeftwillen
dichtel.
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GRIMALDI- GRIMM.

119

k0n eerst in 1655 onder Aleœander V1I dat vooral bj de damesaangenaam wist te maambt M nvaarden. Hj stichtte te Aix een ken.Toen de kom st der leden van de Itali-

seminarium voorgeesteljken en een hospitaal aansche opera-buFa te Parjs alle vrienden
voor behoeftigent en overleed aldaar den en kenners der muziek in 2 partjen ver4den November 1685. 00k Op hetgebied deelde, koos hj de zjde der Italianen en
van wetenschap en kunsthebben Onderschei- schreefbj die gelegenheid de geestige brodene Grimaldi's een goeden naam verworven,
hoewel men meent, dat deze niet t0t den
Genuéschenstam behoorden.GiaeomoGr'
lzz
lcl#i,
geboren in 1623,bragthetarchiefder St.Pie-

chure:pLe petit prophête de Boemischbroda

(1753)'', en toen zjne tegenstanders daarop
antwoordden,sloeg hj hen metzjne nluettre
sur la musique française'' uit het veld. Na

terskerk te Rome in orde en bejverde zich den c
lood van grtrafFriesen werd hj secreom een aantal Opschriften te verklaren. - taris van den hertog '
van OrJJI-.C,en begon
GLonanniFrlzkcedcp Grimaldi,geboren in 1606, voor Onderscheidene Duitsche vorsten letter-

overleden in 1680 en naar zjne vaderstad kundige bulletinste sohrjven,waarin hj,geil Bolognesegenaamd,was schilder,architect holpen door Dideroten den abbé Raynal,een
en graveur, volgde het voetspoor van Cor- geestig verslag gaf van alle voortbrengselen
re-g/o,schilderde op lastvan Mazarin onder-

scheidene fresco's in hetLouvre en versierde

der Fransche pers. Hj zette zulks ook nog
voort na 1776, toen hj t0t baron en door

ten tjde van patls lnnoeentius X desgeljks den hertog van Gotha t0tgevolmagtigd minishetVaticaan en hetQuirinaalmetzjnet'
res- ter aan het Fransche Hof benoemd was.Na
co's. - I'
ranceseo M aria Grïvlcltl , geboren het uitbarsten der Revoltltie begaf hj zich
te Bologna in 1613 en overleden in 1663, naarGotba,waarhtjdoorkeizerin Catl
tœrinain
behoorde t0tde Orde der Jezuïeten,was een 1795 t0tstaatsraad en gevolm agtigde te Hamuitstekend wiskundige,en schreefonderande- burg werd aangesteld.Hj bekleedde deze beren: rphysicomathesis de lumine, coloribus trekking totdat eene ziekte, welke hem een

et iride aliisque annexis(1665,2 dlnl'',een oog deedverliezen,hem noodzaakte,zjn ontwerk, dat N ewton t0t grondslag legde voor slag te vragen;hierop begafhj zich naar
zjne leer van het licht. - Frauoesco t7d- Uotha,waar hj den 19den December 1807
maldi,desgeljkseenJezuïet(f 1738),maakte overleed.Na zjn dood verscheen zjnerC0rzich bekend doorzjne herdersdichten en dra- respondance littêraixe,philosophique et critim a's. - Constantino Grszzlcli , geboren te que (1812, 15 dln met een supplementvan
Napels in 1667 en overleden in 1750, was Barbier(1814),nieuwevolledigeuitgave(1829,
een m an van algemeene kennis.die zich een 15 d1n)''2 die in een keurigen,pikanten stjl
naam maakte (1oor zjn Strjd metde Bene- de geschledenis der Fransche letterkunde bedictjnen,welkehjwegenseen aanvalOp Car- vat van 1753 t0t 1790.
tesiws in een geschrift vinnig tuchtigde. Jacob.
faftfz
lniy Grimm?een deruitstekendste
In
raneeseo dzdft
?z/ïtlGrimaldi (f 1784)leverde taalkenners, dle ooit geleefd hebben, en de
onderscheidene geschiedkundige werken Over
Napels.- Te Napels bloeit n0g het geslacht
Grimaldi,markiezen van Piltracatella,- en
onderscheidene tàmiliën Grimaldibeweren af-

grondlegger der Duitsche taal- en oudheid-

komstigte zjn van den Genuéschen stam.
Grimm .onderdezennaam vermeldenwj:
Friedria M elohior, baron Grimm,een begaafd man, die gedurende zjn lang verbljf
te Parjs metdemeest-beroemde personen van
zjn tjd in betrekking stond. Hj werd geboren te Reqensburg den 25sien Decembftr
1723 en ontvlng eene zorgvuldige Opvoeding.
Nadathj wegenszjn treurspelrBanise''n0g
al erg over den hekel was gehaald, vergezelde hj den Jeugdigen graafron k
vc/
zlwlcrt
?,

in de regten,en volgde in 1805 ztjn leermeester Savi
yvy naarParjs,waardezehem
lettexkundigen arbeidbezoryde.Nazjnterugkeer in Hessen werd htj ln 1806 secretaris

kunde.Hj werd geboren te Hanau den 4den
Januarj 1785, Ontving zjne Opleiding aan
het lycéum te Cassel, studeerde te Marburg

bj het departement van O0rl0q.Den vrjen

tjd zjner drukke betrekking wpddehj,evenals te Parjs,aan de studie vandeletterktlnde
en poëzj der middeleeuwen.Na de stichting
van het koningrï
jk W estfalen werd hj, op
aanbeveling van Joltannes '
p:zlM ûller,belast
met het toezigt Op de boekerj te W ilhelm's-

later een der grootBraardigheidbekleeders in höhe,zag zich voorts benoem d t0t staatsraadK eur-saksen, eerst naar Leipzig en vervol- auditeurt en zette zjne nasporingen voort.

gens naar Parjs en werd hiervoorlezer van Bj den terugkeer van den Keurvorst volgde
den toenmaliyen Erfprins van Saksen-Gotha. hj in 1814 den Hessischen gezantalssecreD eze betrekklng bezorgde hem m eer eer dan

taris naar het hoofdkwartier der Verbondene

geld, en hj bevond zich in vrj benarde om- Mogendheden, en later ook naar Parjs en
standigheden, toen hj kennis maakte met naar het Congrês te W eenen, waar hj t0t
Roussea'
tt,die,even alshj,een hartstogteljk Junj 1815 vertoefde.Eene maand later gillg
liefhebberw as van m uziek.Deze stelde hem hj op last van de Pruissische regéring naar
vooraan Diderot,den baron R blbaclt,m adam e Parjs,Om dederwaartsgevoerde handsehrif-

d'Epinay en andere merkwaardige personen, ten terug te vorderen en eenige zaken van
die hem hunne toegenegenheid schonken.A1s den Keurvorst in Orde te brengen. In 1816
secretaris van graaf Friesen, een neef van werd hi
j benoemd t0t tweëden bibliothecaden maarschalk ran Raksen! ontsloten zich ris te oassel,waar hj zich eenereeksvan

voor hem nOg andere aanzlenljke kringen, jaren aan zjne geliefkoosde stndiën wjdde
waar hj zieh door zjne hoFeljke manieren en de vruchten daarvan vöör en na openbaar
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maakte. Toen in 1829, na den dood van interpretatio Theotisca (1840)''
,- terwjlhj
den eersten bibliothecaris Völkel, de Keur- ook eene uitgave leverde van het Angelsak-

Hessische historieschrjver Rommelt0t diens sische gedicht pAndreas und Elene (1840)''

smede met Sekmeller eene van de pLaogvolger benoemd werd, yevoelde Grimm teinial
sche Gedichte des 10 und 11Jahrhunderts
-

zlch gekrenkt, zoodat hj ln 1831 de betrekking van hoogleeraar en bibliothecaris
te Göttingen aanvaardde. Hier hield hj
7 jaren aaneen voorlezingen over Duitsche
taal, regtsoudheden en geschiedenis der letterkunde. Als een van de 7 professoren,die
in 1837 in verzet kwamen tegen deopheëng

der grondwet,verloorhj zjn ambten werd

metDahlman en Gervin'
usuitHannovergeban-

nen.De eerstvolgende Jaren leefde hj ambtel00steCassel,totdathj in 1841naarBerljn

beroeyen werd,waarhja1slid derAcadémie
geregtlgd was om voorlezingen te houden.
Hiervan maakte hj echteralleen in de eerste
Jaren gebruik. Tn 1846 te Frallkfort en in
1847 te Liibeck was hj voorzitter van de
vergadering van Germanisten;voortsverkreeg
hj zitting in de Nationale Vergadering te
Frankfort en op den Landdag te Gotha.Z00

(1838)'',waaronderzich datvan XW altharius
(1834)''gafhj denmiddel-lloogdt
litschen en
den middel-Nederlandschen Reinaert,benevens
andere Duitscheen Latjnsche verzen,die op
de middeleeuwsche dierenfàbel betrekking
hebben, in het licht, en op de daarbj gevoegde merkwaardige inleiding volgde zjn
Sendschreiben an K.Lachmann.UeberReinhartFuchs(1840)''.A1zjnegeschriften geven
gettligenis van een onvermoeiden jver, van
manu fortis''bevindt.In den pReinhartFuchs

eene reusachtige geleerdheid, van een doordringend en ordenend verstand en van een

;Jn taalgevoel.Metzjn broeder W ilhelm (zie
aldaar) gafhj uit:rDie beideëltesten deutschen Gedichte, das Lied v0n Hildebrand
und Hadubrand und das W eiszenbrunner

wel dââr als bj al zjne wetenscbappeljke
bemoejingen toondehj zich doordrongenvan
de edelste vaderlandsliefde en van eeneheilige
geestdriftvoorregten waarheid.Zjneonderzoekingen hadden nameljk vooral ten doel,
een tatbreelte ontwerpen van hetintellectuéle
leven van hetDuitschevolk,geljk hetzich
openbaart in zjne taal,in zjne ouderegtsg
eschiedenis,in zjne zeden en dichterljke
voortbrengselen,alsmede in zjnebetrekklng
t0t anderevolkeren.In zjne,helaas!onvol-

Ge
bet(1812)''
,- pAltdeutschelvâlder(1813
16,
3d
nn)'',
-r Au
pDe
a
inrich!v0n
,
Ha1r8
tma
nn
vl
0
de
er(
1r
8me
15),He
,- rtzl
eder
der alten Edda (1815 dl1)'1
,- rlrischeE1fenmërchen (1826)'' - alsmede de algemeen
vexspreide pKinder-und Hausmsrchen (18121822 en later,3 dlnl''en nDeutsche Sagen
(1816- 1818, 2 dln,2dedruk 1865)''.In den
avond van zjn leven vexeenigdehj zich wederom met zjn broeder t0thetgezamenljk
vervaardigen van het pDetltsches W örterbuch
(1852 enz.)'',waarindegeheeleDuitschetaal-

1819, 3de druk 1840,- en dl2- 4,1826-

Nvorden. Het was hun echter niet vergund,

tooid geblevene pDeutsche Grammatik (D1 1, schat van Imtther t0t Göth,e z0u 0Pg0n0m en

1837)''heeftGrimm nietalleen de beginselen dien gewigtigenarbeid tevoltoojen.Hjoverder historische taalkunde van het Duitsch, leed te Berljn den zosten September 1863,
m aar die der histûrische taalnavorsching in eenige Jaren na W illtelm , terwjl hetwoorhet algem een aangewezen. Andere rigtingen
van het intellectuel
'e leven van het Dtlitsche

denboek eerst t0t het beqin van hetvierde

volk heefthj nagespoord in zjnevoortrefeljke geschriften:rDeutscheRechtsalterthiimer
(1828,2dedruk 1854)''en rDeutsche Mythologie (1835, 2da druk 1844)''.In zjne rGeschichtederdeutscheSprache(1848,2dedruk
1853,2d1n)'',voorzekereenderbelangrjkste

vogryaande en desgeljkseen uitstekend Germanlst.Hjwerd geboren teHanauden 24sten

deel gevorderd w as. Het ls vervolgens door
Y ldebrand en W eigand voortgezet.
W illtelm Karl Grï- ,een broedervan den

Febnlarj 1786, en bezocht met zjn broeder

zoowel hetlycétlm te Casselals de universiwerken,die op het gebied der Duitsche taal- teit te Marburg. Eene gevaarljke ziekte,
kunde en geschiedenisin hetlichtverschenen, waarvan hj eerst in 1809 langzamerhand
gaf hj wenken,die op de voorstelling van begon te herstellen, roofde hem het genot

Duitschlands geschiedenis een belangrjken der jeugd.Hj werdin 1814 secretarisbj de
invloed hebben geoefend. Tot eene bronnen- bibliotheek te Cassel en begaf zich in 1830
verzameling van den eersten rang voor het met zi
jn broeder naar Göttingen, waar hj
Dl
litscheregtbehooren zjnenDeutscheW eis- zich benoemd zag t0tonder-bibliotheearis en
thiimer (1840- 1863 dl-1-4)'',waarop nog in 1835 t0t buitengewoon hoogleeraar. Ook
een vjfde deel moet volgen.'Daarenboven hj behoorde t0t de zeven hoogleeraren,die
schreefhj een aantalmerkwaardigeopstellen er Van hun ambt beroofd werden;hj had
in het rzeitschrift ftir DeutschesAlterthum'' echter vergunning om er te bljven t0t in
van Halt
pt,in de gGermania''van Pfefer, october1838.T0enspoeddehjzichnaarCassel,
en in de rAbhandlungen'' der Académie te Y7aar zi
jn broeder zich bevond,en gafm et
Berljn.Zj zjn met andere verstrooidearti- dezen in 1841 gehoor aan een beroep naar
kels van zjne hand in 3 deelen verzameld Berljn, waar hj den 16denDecember 1859
onder den titel van rKleinere Sehriften'' overleed.Ht
j was in alle opziqten deeven(1864 enz.)''.Van zjneoverigewerken ver- knie van zjn broeder en hield zjne aandacht
melden wj:rueberden altdeutschen Meister- hoofdzakeljk gevestigd op de middeleeuwsche
gesang (1811)'' - plrmenstrasze und Irmen- poëzt
l in Duitschland. De vruchten daarvan
sxule (1815)'', - rsilva de romances vijos waren zjne uitgaven van rGrave Ruodolf
(1815)''
,- rllymnorum veterisecdesiaeXXVI (1828,Qde druk 1844)''tfragmentenvan een

GRIMM.

781

gedichtuitde 12de eeuw,- van het gllilde- begeerte en geschiedenis sttldeerde,en begaf
brandslied (1830)'', - van den gFreidank zich, nadat hg 0ok te Halleen Berljn zjne
(1834,2de druk 1860)'',- van den gRosen- studie had voortgezet,in 1827 zonderbepaald
gaxten (1836)'' - van het pRolandslied doel naar een 0om te Petersburg, die hier

(1838)'',- van den rW ernher v0n Niederrhein (1830)''- van den pGoldenen Schmiede
(
18n40)
eznbuva
ilvester,von Konrad
v0
W''
ir
rgn(1d
8e
4n
1),7S
van de nAthis v0n
Prophilias (1846, vervolg 1852)'',- van de
5Altdeutsche Gespr:che(1851:2 stukken),-

een aanzienljlt staatsambt bekleedde. Hj

oefende er zich in de Fransche, Engelsche
en Russische talen en hield zich daarenboven
bezig m et de sterrekunde. Een Dtlitsch ge-

dicht, hetwelk hj op den geboortedag van
gr
ootvorst Constantqn Openbaar maakte,4af
van eene vertaling van rAltdânische Helden- aan zjn naam eene roemrjke bekendheld,

lieder''- envaneen onderzoekom trentrD eut- zoodathj in 1829alsleeraaraan eenopvoescheRunen (1821)''.Zjn hoofdwerk isechter dingsgesticht te Petersburg geplaatgt w erd.

XDie deutsche Heldensage (1829)'',meteene In 1832 vergezelde hj de gravin Wolhorsky
op eene reis naar Duitschland, Frankrjk,
ontwikkeling.Bj eeneuitgavederrExhortatio Italië en Zwitserland en bleefte Rom e achad plebem christianam (1848)''voegde hj ter, om zich aan de studie der classieke
eene verhandeling over de rGlossae Cassel-. oudheid te wjden.Devruchtvandezedeelde
lanae'' en over de gBedeutung der deutschen hj mede in opstellen in verschillende RusFingernamen.Voorts schreefhj: rDie Sage sische tjdschritten. In 1833 beyaf hj zich
vom Ursprung der Christusbilder(1843)''- ten gevolge van eervolle aanbiedlngen weder
XUeber Freidank (1850, vervolg 1 en 2, naar Petersburg, en vergezelde daarna den
1852- 1855)''.Eene anderereeksvan gescthrif- zoon van den kanselier Nesnelrode 0p eene
ten deed hj met zjn reeds vermelden broe- reis naar de voornaam ste residentiesteden van
der in het licht verschjnen.Sehoon minder Duitschland, naar Londen, Parjs, Madrid
veelom vattend van geest dan deze, Onder- en Lissabon. Daarna bestuuxde hj van 1835
scheidde hj zich doorongemeene werkzaam. af het onderwjs van grootvorst Constantl
jn,
heid en dooreen dichterljk gemged.- Zjn alsm ede van 1838 af dat derJonggestorvene
zoon Hermann Grï-pz, geboren te Casselden grootvorstin Alezandrine.In dejaren 18456denJanuarj 1828,studcerde te Berljnente 1847deed hj groûtereizen metzjnkweekeBonn in de regten,maar bepaalde zich later ling.Hj bezochtgeheelEuropeeseh Rusland
vooral bj geschied- en letterkundige werk- en den Caucasus, Constantinopel en Syrië,
zaamheden. Hj schreef het drama rArmin Griekenland en Algérie.'roen in 1847bj het
(1851)5',- het gedicht prraum und Erwa- huweljk van den Grootvorstzjne betrekking
chen (1854)''
,- en hettreurspelrDemetrius verviel, benoem de de K eizer hem totstaats(1854)''.Daarop volgden zjnet'
raajenNovel- raad m et den titel van excellentie en verlen (1856,2dedrult1862)'' - zjnenEssays leende hem het grootkruis van de W ladim ir(1859)''
, - en zjne rNet
le Essays (1865)''. orde, w aarmede de opneming in den erfeZjn hoofdwerk is echter: rlueben Michel- li
jken adelverbonden is.Tevensnam hj het
anqelo's(1860- 1863,2dln,3dedruk 1864)''. bestuur op zich overhetonderwjsvan de 2
HtJ woont ambteloos te Berljn en redigeert jongere grootvorsten M iehaè'len Nieolaas,en
het tjdschrift: pueber Ki
instler und Kunst- bleefdaarmede belastt0tin 1852.Toen begaf
MY0Ylt01'.
htjzich naarDresden,waarhj onderanderen
LwdwI
kgX-ïJ Grimm,een Duitsch schilder zjne r'
W andcxungcn nach Siidosten (1855en graveur en een broederder beide Germa- 1856, 3 dlnl''in het licht gaf.In 1858 ging
nisten,geboren te Hanatlin 1790.Hj beqaf hj wederom naar Petcrsburg en belastte zich
zich in 1808 naar Miillchen, waar hj zlch m et de zorg voor de opvoeding der kinderen
onder de leiding van KarlA'
dyz vljtig in de van Aleœander II.Hj bestuurde haarin een
graveerkt
lnst oefende. Nadat hj in 18l3 aan Européschen geest 0n haalde zich hierdoor
den bevrjdingsoorlog deel genomen had, het Ongenoegen op den hals der nationaalwoonde hj te Cassel en teMiinchen,beqaf Russische hofpartj,hetwelk nietweinig verzich in 1817 naar Italië,werktedaarnaeenlge meerderde,toen hj in 1858 zjnroman rDie
maanden te M iinchen en vestigde zich ver- Fiirstin der siebenten W erst (2 dlnl''in het
volgens in zjne geboortestad.In 1832 werd lichtgaf,welke eene nietzeervlejende voorhj professoraan de schilder-académieteCas- stelling bevatte van den adel te Petersburg.
sel.Hj heeftmeerdan 100gravuresgeleverd, Hoewel hj steun vond bj de Keizerljke
die hem eene plaats bezorgen onder de beste familie,nam hj na den dood derKeizerinkunstenaars, - vooral portretten.Eene ver- Moeder (November1860)zjn ontslag en veszameling van 36 bladen verscheen in 1823, tigdezich te Berljn.
verhandeling over haren oorsprong en hare

en eene andere van 30 bladen in 1854.00k

Eavlll#'
?
z# Wilibald Grewzjeen verdien-

heeftmen van hem voortreffeljke schilderjen steljk Duitsch godgeleerde.Hj werd geboren
in olieverw.Hj overleed te Casselden 4den te Jena den lsten November 1807,studeerde
April 1863.
A'agqst Theodoe von G'Swzvp, een geestig

aldaar in de theologie,werd er in 1833 privaatdocent,in 1837buitengewoonhoogleeraar,
Russisch schrjver.Hj werd geboren in 1806 in 1844 gew oon hoogleeraar-honorair,en ontte Stadt-llm in hetland van Schwarzburg,be- ving daarenboven in 1871 den titel van rlfir-

zocht de universiteitte Jena,waarhj eerst chenrath''.Hj behoortt0tdecommissievan
in de geneeskunde en vervolgens in de wjs- godgeleerden, door het ministérie van Eere-
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dienst in het groothertogdom Saksenbenoemd
t0t herziening van Izatlterts vertaling van het
Oude Testament)en heeftzich metKampltas.:
dzl te Bonn belast met de zorg voor de

rApocryphe Boeken'', welke hj reeds v00rlang t0t hetOnderwerp zjnerjverigenasporingen heeftgenlaakt.Hj schreef:rcolnment'
ar iiber das Buch der W eisheit (1837)':,een Commentaar Op heteerste boek derMaccabeën (1853),alsmede op het 2de, 3de en
4deboek(1857),vervolgenseenenieuwebewerking van het Boek der W jsheid,- rlnstitutio theologiae dogmaticae (1848,2de druk
1869)'' - en pluexicon graeco-latinum in
libros Novi restamenti (1869)1', terwjl hj

vanden dag,eninpDerstolzeMelcher(1672)'t
en den rRathstibelPlutonis(1672)''geeselthj
de zuoht t0tnavolging bj deDuitschers,voorts in ,,Des weltberlltbnen Simplicissimi
Pralerei und Geprëng mit seinem Teutschen

Michelj1670)''detaalvervalsching.pDererste

Bërenhàuter (1670)1' is een echt volksboek.
Alzjnegeschriften worden echterovertroffen
door zjn beroemden roman:rAbenteuerlicher
Simplicius Simplicissimus, d. i. Lebensbeschreibung eines einfâltigen, wunderlichen
und seltsamen Vaganten, namens Melchior
Sternfelsv0n Fuchshaim.Von German Schleif-

heim v0n Sulzfort(1669enlaterbjherhalingl''.
Nieuwe uitgaven van dat boek zjn bezorgd
voorts een aantalopstellen leverde in theolo- door W'
ov '(zde drnk 1851), Keller (1852,
gischetjdschritlen en in derAllgemeineEncy- 2 dln)en Kurz.Ditwerk leverteenegeestige,
klopëdie''van FzrycFzen Gvwber.

schoon wel eens wat ruwe schets van den

Grim ma, een stadje in het koningrjk avontuurljken en bloedigen tjd van denDerSaksen, 3% geogr.mjl ten zuidoosten van tigjarigen00r10g.O0k degezamenljkewerken
Leipzig op den linkeroever der Mulde en aan van Grimmelsltaluen zjn meermalen in het
den spoorweq van Lei
pzig naarDresden,telt licht verschenen; de nietlwste uitgave is die
ruim 6000 lnwoners, doch is merkwaardig vaG
nhkller(1863-1864,4dtr)''
.
wegens zjne rFiirstenschule (Illustre Moldarlmod de la Reynlere (Alexanjre
numl'',in 1550 in een voormalig Augustjner BalthasarLaurent),een goestig Fransch Epiklooster gesticht. Voorts heeft men er eene curist,geboren te Parjsden zostenNovember
kweekschool voor onderwjzers,een progym- 1758,was de zoon van een pachter-generaal,
nasium ,00n0 meisjesschoolenz.In demiddel- studeerde in de regten, werd w egens een
eeuwen was Grimma eel
ze belangrjke koop- schotschrift uit de hoofdstad verbannen en
stad, en ook de fàbrieknjverheid?welkeer hield zich vervolgens bezig m et letterkundite voren bloeide, is nagenoeg verdwenen, gen arbeid.T0tbevordering der uitgezochtste
zoodat thans de landbouw er de hoofdbron smullerj stichtte hj eene jury van lekkeris van bestaan. Niet ver van de stad vindt bekken, die maandeljks in den Rocher de
men hetklooster Nimbschen,waarKatharina Cane,
ale eene zitting hield bj eene allerkeutms Bora, later de echtgenoote van Imdlter, ri
gs
t
e
tafel. Zjn rAlmanac des qourmands
als n0n hare dagen sleet.
(1803- 1812)'' maakte zjn naam ln geheel
Grim m elshausen (HansJakob Christoph Europa bekend.O0k scheefhj pLe manuel
von)) de vervaardiger van den beroemden des Amphitryons (1808)'', en overleed den
roman nsim plicissimus'',geboren te Gelnhau- l3den Januarj 1838.
sen in 1625,tradreedsvroegindekrjgsdienst, Grim sby , eigenljk Great-Grimsby, eene
kwam vervolgens in dienst van den bisschop havenstad in hetEngelschegraafschapLincoln,
van Straatsburg,en was in zjn laatste Jaren ligt aan den lnond van de Humberen isdoor
schout (Schultheisz) van Renchen bj het den spoorweg met Lincoln, Londen, M anSchwarzwald, waar hj den 17den Augustus chester en Sheffeld verbonden. Er is eene
1670 overleed. Zjn ware naam is eerst in uitmuntende haven, voor schepen van het
onze eeuw door Echtermejjer en vooraldoor grootste charter toegankeljk. Er bestaat een
Passow uitgevorscht, want als schrjver gaf aanzienljke handel en een geregeld stoomhj zich nagenoeg in ieder werk een anderen bootverkeer met Hullen Hamburg.O0k heeft
naam, zooals .
E.W.Samnel Grdi/kdo/
lz
l van men e1* aanzienljke seheepsreederjen. Het
Hirschfeld, German z
VF
lldz
/Aei- van Sulzfort, aantal inwoners van Grimsby bedraagtongePhilqmcltws Grtyk
sq
sf
z.
: van Trommenheim , sei- veer 12000.
gneur Meszmahl,Mieltael.
& FlWïz
l van SehmsGrim sel (De) is de naam van een bergtorfl', Emil s'fdlo/àl: van Grafensholm enz. pas,die zich aan het oosteljk uiteinde der
Zjne woonplaats Renchen verkneedde hj t0t Berner Alpen,3% geogr.mjlten zuid-zuidRheinnec, Cernheim en Hercinen. Hj had oostenvan Meyringen,aan derrensderZwitreeds den middelbaren leeftjd bereikt, toen sersche cantons Bern en W allls, ten oosten
hj als schrjver optrad.Zjn eerste boek, van den Aargletscher en ten zuidwesten
DDer Qiegende W andersmann'') verscheen in
1659. H ierop volgde weldra eene reeks van
hekeldichten,kleine verhalen en novellen,en
m eer uitgebreide romans. Behalve nller sati-

van den Rhônegletscher ten westen van den
Furca, ter hoogte van ruim 2000 Ned. el
verhett. Daarlangs begeeft zich de reiziger
van het Hasli-dal naar het Rhône-dal. Aan
rische Pelgrim (1666)''en rDer zweil
töpfgte het einde van heteerste bevindt zlch in een
Ratio Status (1670)'' welke in wat opge- woesten bergketen m et een klein meer het
jk eeneweldadige
schroefden trantgeschreven werden,stelde hj Grimselhospice,oorspronkelt
zjne hekeldichten in den volkstoon) zooals stichting van hetlandschap Hasli,thansechter

bljkt uit:rDie verkehrte W elt (16i:),,,(j
u in een hôtelherschapen.Bj den voormaligen
XTraumgeschichtv0n mir und dir (1660)''.In pachter, Zybach genaam d, hielden tusschen
sommige behandelthj debelangrjkstevragen 1830 en 1850 de beroemdste meteorologen hun
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verbljf. om een betergebouw teverkrjgen, stenaar vervaardigde voorts het standbeeld
deed hj den 6den November 1852 het oude des Konings, bestemd voor het hospitaalte
in brand steken,maar werd hiervoorgestreng Chelsea,en datvan diensbroeder,den hertog
van Iz
prk,bestemd voor Avhitehall.Van zjne
restraft.op de pashoogte van den Grimsel '

llgt de Todtensee, die 9 maanden van het hand isvoortshetprachtig praalgrafvan graaf
jaar Inet js bedekt is.Hier loopteen pad Camden in de kerk te Eatonq doch vooral
zuidw estwaarts naar den grooten en kleinen behaalde hj grooten roem door zjne OrnaSidelhorn, - zuidwaarts een naar Oberge- menten, zooals die in de St.Pauls-kerk en
stelen in het Aardal, - en oûstwaarts een die van den troon to Calzterburyq- voorts
naardenRhônegletscher,voortsoverdenFurca wordt erkend, dat het lottwerk en de ornanaar den grooten weg Over den St.Gotthard. menten in de luisterrjke zalen van ChatsGrind noemt men eene verzameling van worth en Petworth - ditlaatste isheteigenkleine, door stroom end w ater m edegevoerde dom van den graat'ran Eyremont - alles
steentjes,diedoorhetvoortrollenhunnescherpe OvertreFen, wat van dien aard in Engelalld
kanten hebben verloren. Men delft ze dus bel
tend is.Alsmen erop staart,schjntalles
veelal op uit de tegenwoordige Ofvoormalige te groejan,te bloejen en te leven.Hetaltaarbeddingen van stroom ende w ateren, om er stuk van Trinity-collége wordtalszjnmeesgebruik van te maken t0t den aanleg van terstuk beschouwd.Zjn beitelschonk a1s het
grindwegen en spoorwegbanen. OOk geeft ware het leven aan m armer en hout,en geen
m en den naam van yrind aan grof meel,be- later kunstenaar Overtrot h0m in sierljkheid

paaldeljk aandatgedeeltevangemalt!nkoorn, en bevalligheid. Het laatst vindt men zjn
hetwelk naastde zemelen afgescheiden wordt. naam vermeldin 1714,doch de tjdvan zjn
Van grind van tarwemeel bakt men brood, overljdellsehjntnietmetjuistheid bekendte

datin verschen toestandaangpnaam vansm aak W eZ0n.
is, maar spoedig dropg (an kruimelig w ordt.
Gripho, Grvo of Gri
ppoteen zoon van
Grindelwald?eigenljk Gydisdolf iseen Karel uvcrfèl en een halfbroeder van KarloZwitsersch dorp,ln het canton Bern,in regte man en Pepq
,n de Korte?verkreeg van zjne

ljn 3 mjl ten zuidoosten van Interlaken ()n broedersbjdedeelingdesRjksslechtseenige
ten westen van Meyringen Ongeveer 1000 Ned. steden.Daar zjne moeder hem met hulp van
elboven de Oppervlakte der zee gelegen;het den Hertog van Bejeren regt zocht te verw ordt a1s het centraalpunt der groote w egtln schaffen? maakten de beide halfbroeders zich
door hetBerner Oberland door vele reizigers meester van Laon en namen Griphoen zjne
bezocht,en bestaatuiteen aantalverstrooide, moeder gevangon. Toen Karloman in 747 in
m aar w èlgebouwde huiztan en onderscheidene een kloosterging,zorgdehj,datGrI
k
phozjne

hôtels.Voortszjn erongeveer3000inwoners. vrtjheid en zjne bezittingen herkreeg, en
HetfraajedalvanGrindelwaldwordtbesproeid Pepqn noodigde dezen aan zjn Hot'
.Gripko
door de Zwarte Liitschine, die voedsel ont- nam echter de wjk naar de Saksers,en toen
vangt van den Grindelwaldgletscher,zieh ver- deze zich Onderwerpen moesten,ginghjnaal'
volgensm et de W itte Liitschinevereenigt,om Bejeren, waar htj den minderjarigen Tltaste zamen Onder den naam van Liitschinenaar :'
iIo ff van het hertogdom beroofde.Pept
jn
het Brienzer Meer te vloetjen.Genoemd dal echter herstelde dezell in zjne heerschappj
is 4 uur gaans lang,met t'
raaje weilanden en voerde Gri
pho gevangen naarFrankrjk,
en vele huizen versierd.Daarnevensverheffen waar hj hem le Alans en 12 graafschappen
zich de W ellhorn (3200 Ned.el hoog), de tot een hertogdom schonk.Hiermede echter
MTetterhorn (3400 Ned.elhoog),de Monnik was Ge/honlette vredenqhj nam de vlugt
(4000 Ned.elhoog),de Eger (iets lager dan naar Aquitanië en werd eindeljk in 733 op
de voorgaande), de Faulhorn (Q600 Ned.el zjn tqgtnaarItalië gedood.
G rlpsholm isdenaam vaneenoudkasteel
der Zweedsche Koningen en werd niet ver
aan beide zjden van den Mettenberg de 2 van M ariatï'edI0? eelzeiland in hetM ëlermeer
Grindelwaldgletsehers. De bovenste is merk- doorGustaaf ln 1537 op de bouwvallen van
waardig als een der laagstafdalende,enmen een 0ud slotgestieht.Het wasde geliefkoosde
kan er de gletscherpoortzondergevaarbezoe- verbljfplaats van Gustaa.f 111,die er in een

hoog) en andere retlzengevaarten. Een uur
gaans ten zuidoosten van het dorp vindt men

ken. De ondexste, als zeer toegankeljk o0k toren een tèaai
jen schouwbtlrg dced bouwen.

de Damesyletseher genaamd,trektweyensde Het heeft voorts t0t gevangenis gediend voor
daarbj gelegene I'
hzee vele nieuwsglerigen. Joltan Tf.
f, Erik XITz
ren Gustaaj IV al.
tfot
/t
Deze zee is eene met jsbedekte bergkom , G riqua's (De) vormen een volksstam in
doorh004etoppen omgeven.
het zuiden van Afrika.Zj zjn nakomelingen
Grinlm g Gibbons, een uitstekend En- van Hollandsche Bocrs en Hottentotsehe sla-

gelsch beeldhouwer, geboren omstreeks het vinnen en sedert eene halvc eeuw door hun
m idden der l7de eeuw uit Engelsc,he Ouders opyerhoof
d Andmies Tfrt
z/f
vùper aan de oranjein Holland, wekte i11 1671,terwjlhj bezig rivler t0t een klein staatje vereenigd, dat
w as, een carton van Tlntoretio te bewerken, ongeveer 20000 zielen telt.Zj spreken gebrode Opmerkzaalnheid van Erelyn,die van dat kenofverbasterd Nederlalldsoh envormeneene
oogenblik af zjn begunstigilr werd.Het stuk groote? lt
lje, zorgelooze, maar tevens w elw erd voor 80 pond sterling verkocht en ver- w illende en gastvrje soort van menschen,die

vulde zoowel den bouwkundiye Wren als roodachtig bruin zjn van haar en huid e1

koning K amel 11 m et bewonderlng. De kun- gedeeltelijk het Christendom hebben omheld.
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Hun land is voor een grootdeeluitmuntend mensch door patientie en geduld alverweren zeer geschikt voor de schapenteelt.Vele ven mag,diehem in tegenspoed geduldigljk

Griqua'
s bezitten een aanzienljk vermogen.
Hunne voornaamste plaatsen zjn Philippolis
ten noorden van de Oranje-rivier,en Griquatown ofKlaarwater ten w esten van de Vaalrivier. In weerwil van hunne gebreken zjn

draagt(Amsterdam ,B.K0ene).''
G risette is te Parjs de naam van een
meisje,dat dageljks alsnaaister, bloemenm aakster enz. in haar onderhoud voorziet en

tevens lnet een Jong mensch van meeraanbewezen hebben ln 1823,toenzj Onderaan- Zj onderscheidde zich te voren dooreen een-

de Griqua's dapyer in den strjd,zooals zj zienljken standOp vertrouweljkenvoetleeft.
voering van bovengenoem den W aterboer het voudig gewaad en door trouwe gehechtheid
leger der M antatties,50000 man sterk,ver- aan haren tjdeljken minnaar.Thans echter
sloegen en hierdoor de K aapkolonietegen een zjn de grisettes naauweljks meer van de
lorettes te ondersoheiden. Op het tooneel is
wissep ondergang bewaarden.

Grlsebach (AugustHeinrichRudolf),een degrisetteonyeveerdezelt4ea1sdesoubrette.

Duitsch natuurkenner en reiziger,geboren te
Grisi(Giulla),eenetlitstekendeTtaliaansehe
Hannover den l7den April1814, studeerde te zangeres,geboren te Milaan den Q8stenJlllj
Göttingen en te Berljn in degeneeskunde, 1811,Oefendezich in den zang bj Giaeomelli
maar legde zich inzonderheid t0e op dekruid- teBologna,nadatzj in haregeboortestaden
kunde.Nadathj in 1836 teBerljn dengraad in een klooster te Florence heteerste Onder-

van doctor verkregen had,vestigde hj zich wjs in de muziek genoten had.Te Bologna
in 1837 te Göttingen als privaat-docent, en betrad zj 00k heteerst hettooneel(1828);
volbragt in 1839, ondersteund door de regé- daarna zong zj teFlorence,PisaenMilaan,

ring van Hannover, eene wetenschapjeljke Ontving in laatstgenoemde stad de raadgevinreisdoor Turkjë.In 1841werd hj bultenge- gen van mevrouw P asta en den componist
W 00n, in 1847 gew oon hooqleeraar aan de Marliani, en begaf zich in 1832 naar Parjs.
universiteit te Göttingen, en ln 1860

hj den titelvan Hofraad.Hj schreef:ontving
rReise
durch Rumelienundnach Brussa(1841,2dln)''
,
Specilegium FloraeRumelicae(1843- 1845,
2 dlnl'' - rGenera etspeciesGentianearum
(1839)'',- rueber die Bildung desTorfsin
den Emsmooren (1846)''- rD'
leVegetationsliniën desnordwestlichenDeutschlands(1846)''
,

Hierbehaaldezj alstragischezangeresgrooten roem ,en deze vermeerderde vanJaart0t
Jaar.Zj bleefin Frankrjkshoofdstad,hoewel
zj telken Jaregeruimen tjd Londen bezocht.
Reeds was hare stem aanmerkeljk verminderd?toen zj in 1854 metden tenorzanger
Mano eene ktmstreis ondernam naar Noord-

Amerika,en in 1859 zong zj n0g teMadrid.
Daarnavestigdezjzichnletharen echtgenoot
cien (1852)'',- rFloraofBritish W estindian - den reedsgenoemden Mario - te Londen;
Islands(1859- 1864,2 dlnl'',- 1Grundrisz vroegerwaszj getrouwdgeweestmetGerard
der systematischtm Botanik (1854),euz.j- de M eley.Zj overleed den 28stenNovember
alsmede zeer belangrjke rBerichte (1841- 1869 op eene reis naarPetersburg.Harevoor-

sche Verbreitung derHierapDie geographi

1853, 12 dlnl''over de vorderingen der plan- treffeljke school,hare tragische voordragt en

tengeographie en der botanisehe stelselleer. de classieke schoonheid van haar gelaat en
Een zpner Jongste geschriften is:xbie Vege- vau hare gestalte regtvaardigdendendoorhaar
tation derErde nach ihrer klim atoltlgischen verw orven roem. Hare oudere zuster Giw
tsi/ftz Grisi, geboren te M ilaan in 1805,was
AnGorqnung(1872,2dln)''.

rlseldis, de heldin van een middel- desgeltlks eene uitmuntende zangeres.Zj stueeuw sch volksboek , eene dochter van een deerde op het conservatorium van hare gearmen kolenbrander, werd de gemalin van boort
estad onder de leiding van Minqja en

den markgraaf W altlter '
:J?l Saluzzo. Hj
stelde hare onderworpenheid en ljdzaamheid
op de hardsteproeven,en toen zj dezeglansrjk had verduurd,volgde deverzoening.Het
geduld en de zelfopoFerende lietkle dervrouw

Banderali,maakte opgalq in Italië en Ook
te Sveenen, en verbond zlch in 1832 aan de
Italiaansche opera te Parjs.Een Jaar later
vel'
lietzj het tooneel,trad in hethuweljk
met graat'Barni te Milaan,en overleed den

zjn in deze sageop eene overdrevenewjze lsten Mei 1840. - De beroemde danseres

voorgesteld.De stofvan ditverhaaliste vin- Carlotta Grdt
:i, eene nicht der voorgaande
den in de rDecamerone'' van B oceaecio,.in twee, werd peboren omstreekshetjaar1821
1373 vertaalde Petrareha hetin hetLatjn, te Visinida ln Istrië en huwde met haren
en in de 15deeeuw washetingeheelDuitsch- leermeester P arrot.- Hare zuster Ernestina
land bekend.Hetwerd in 1393 teParjst0t Gridi, geboren in 1818, heeft Op het Italieen m ysteriespelin verzen,- voorts in En- aansch tooneel een goeden naam a1szangeres.

geland (ThepatientGrissel),en in 1546door

Grissee is de naam van eenregentschay

S'
-.
: Saasin Duitschland t0t een drama be- Op Java en tevens eeneafdeeling van dereslwerkt. Het is later in onderscheidene verza- dentie Soerabala. Het grenst ten oosten aan
melingen van sagen opgenom en en vooralbe- straatMadoera,ten noorden aan Sedajoe,ten

kend grworden door het drama rGriseldis'' noordwesten aan Lamongan en ten zuidwesten
en zuiden aan de afdeeling Soerabaja. Het

van In
rtedricN
nHalm (Munch-Bellinghëusen).

Het Nederlandsche volksboek van dezen
naam is getiteld: gEene schoone llistorie van

telt in 4 districten ongeveer 140000 inw oners,

waarbj zich een paar honderd Europeanen

de goede vrouw Griseldis,welke zeerzuive- bevinden. Men heeft er vele zoutpannen en
ljk is om te lezen, ende spreekt wat een salpetergroeven.De evenzoo genoemde hoofd-

GRISSEE- GRODNO.
sKd ligt Mn de straat Madpera en u n den
grooten weg; er is eene veilige reede,00n0
ruim e markt en een levendige handel. De
Europêsche stad bestaat eruiteengrootplein,
met hooge tamarindeboomen beplant. Er is
ook eene gouvernem ents lagere school.M erkwM rdig is er het Mohammedaansche kerkhof
met vele kostbare rafkelders.Om in de behoefte aan drinkwater te voorzien,heeftde
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Poerwodadi. - In deze afdeeling ligt het
district Selo, hetwelk toebehoort aan den
Soesoehoenan van Soerakarta.
flrocho4z, een Pool
sch dorpj 1/;geogr.

mjlten oosten vandeW eichselenvanPraga.
(de voorstad van W arschau) bj eene bergengte en een elzenwoud,ismerkwaardig door
het gevechtvan 23 April1809,w aarin Ponlatowsky de overwinning behaalde op de O0s-

regéring er weinige jaren geleden een artesi- tenrjkers, die onder aartshertog Ferdinand

gche put laten boren, doch niet metde ge- een inval gedaan hadden in het hertogdom
w enschte uitkomst.
W arsllhauyalsm ededooreenereeksvanbloedige

G rit of coalsrit noemt men in Engeland

gevechten,diealdaaren in denabjheid van

eene soortvan grofkorreligen steenkolenzand- ditdorp in Februartl1831tusschendePoolsche
steen. Eene verscheidenheid, in het ondcrste hoofdm agten de Russen onderveldmaarychalk

gedeeltederEnrelschesteenkolenvormingaan- Diebitsj hebben plaatsgehad,waarbj laatstw ezig en m etlelsteen afwisselelld,bevatzeer
weinig steenkoolen isbekend onderdennaam
van millstone-gritofmolenzandsteen.Eenezandachtige soort van oölitischen Jura-kalk draagt

genoem den volgens het rapport des aanvoerders 8000 man verloren. N0g geen halfuur

van Grochow, bj de herberg W avrjwerd
Diebits
j den 19den Februarj door Cklopickij
dien yan calcareonsJrif.
bj Grochow den zostendoor SkrzyneokigeslaGrlvas (Theodorakis),een Griekschkrjgs- gen,en bj hetnaburig Bialolenka onderging
man en de aanvoerderderRoemelioten in den den 24stenen 25stende divisieSjakowskidoor
vrjheidsoorlog,was kolonel onder Capodis- de Polen onder Kroekowiecki hetzelfde 10t.
tria en 1id van het NationaalCongrès,en Het hoofdtreFen had echter plaats den 25sten
later inspecteur-generaal van het Grieksche Frebruarj bj Grochow, vooralin en om het
leger.Ten tjdevan hetministérieArmanspeeg elzenwold.Dieblts
j maakteereen eindeaan
(1837)werd hj vanafpexsingenbeticht,maar door met zjne 3-maa1 sterkere magt in het
doorderegtbank teNaupliavrjgesproken en woud terug te trekken,waarna 00k dePolen
weldra t0t generaal-majoor benoemd.Een op- onder Skrzyneeki en Cltlopicki naar Praga

stand, door hem aan de Turksche grenzen, terugkeerden,de verdediging van hetbruggenin deprovincie Acarnanië,verwekt,werddoor hoottl aan generaalM glachowskitoevertrouw onderhandelingen van den Franschen gezant den en zich Op den linkeroever van de
Pisoatory onderdrukt.Hj begafzich op een W eichselversterkten.
Fransch schip in den Piraeusen werdvervolGrödnerthal, in het Italiaansch Valle
gens naar Alexandrië gebragt.In 1844 ver- GJr#JsJ, is een prachtig da1in Tyrol,door

kreeg hj vergifenistwaarna hj terugkeerde de Grödnerbach besproeid.Zjne hoofdplaats

naar Athene,weder zitting nam in de Kamer Sanct Ulrich ligt 1150 Ned.el boven den
van Afgevaardigden,en zich in November op Bpiegelder zee,ten zuidenvandenSeisser-alp.
nieuw benoemd zag t0t inspecteur-generaal Het dalismerkwaardig dof
)rzjne dolomietvan hetleger.In 1847 herhaaldehtjdep0- gevaarten, en telt in 7 gem eenten ongeveer
gingen t0t opstand in Acarnanië, doch zj 5000 inwoners, die zich vooralmet hetver-

werden 00k ditmaalverjdeld doortusschenkomst Van den Turkschen bevelhebber Van
Prevesa. Hj toefde nu 2 jaar te Janina,en
werd hierop wederom in zjne waardigheden
hersteld.Zoodra in 1854 het oproertegen de
Turksche heerschappj in Epirus uitbarstte,
nam hj zjn ontslag, verzamelde een korps
van 1500 man, versloeg de Turken bj Koetzoelios,maarleed vervolgensbj Mezzovo en
Damoco t0t 2-maal t0e zulk eene geweldige
nederlaag,dathj devlugtmoestnemennaar
Thessalie
-.W eldra echterontving hjamnestie,
keerdeterug t0tzjnpost,en belasttezichin
Julj 1872 metdeportetbuille van 00rl0g.
Grobosan is de naam eener afdeeling
van deresldentieSamarangopJava.Zjgrenst

vaardigen van snjwerk in houten van kant

bezig houden. Het is in 1856 door m iddel

van een bekoorljken Weg met het Eisakdal
verbonden.

Grodno9 een gouvernement van W estRusland,voorheeneengedeeltevanLitthauen,
telt op eene uitgebreidheid van ruim 691 D

geogr. mjl eene bevolking van bjna een

millioen zielen en is verdeeld in 9 districten.
Het land is overhet geheel vlak en behoort
in het zuidw esten t0t het stroomgebied van
de sveichsel, in het noorden t0t datvan de
Niemen en in het zuidoosten t0t dat van de

Dnjepr.NaardeW eichselstroomterde Boeg

met de Lesna en Moechawiza,en de Narew
met de K oloena en Narewka, naar de Nie-

ten noorden aan het regentschap Pati, ten men deSjtsjaraen deZelwa,- en dePrsji-

oosten aan Blora, ten zuiden aan Djogorogo pietz,eenczjriviervan deDnjepr,ontvangt
en de residentie Soerakarta, en ten westen er de Jasiolda.De aanzienljkste meren zjn
aan Demak, is verdeeld in 4 districten en
telt xuim 100000 inwoners, waaronder zich
n0g geene 40 Europeanen bevinden.De vool-naamste rivieriser de Loesie.Men verbouwt

erhetSporowko-,Bielp-en Bobrowizko-meer.
ln het zuideljk gedeelte bevinden zich n0g

velemoerassen?doch onderscheidenezjn door
eene verbeterde afwatering in goedewdlanden

er kofW ,tabak en rjst.Dehoofdplaatsheet herschapen. Op eenigen afstand van de riviedesgeljks Grobogan, doch de adsistent-resi- ren is de grond er zandig,maarbevat voor
dent en de onder-regent (rongga) wonen te 'toverige veel klei. De voornaamste voortVII.
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brengselen zjn ergerst,groenten,ooft?vlas, ten, welke sedert ruim drie eeuwen hier te
hennep,h0p en hout.ln de uitgestrekte bos- lande zjn geslagen,gangbaarwarenenthans
schen vindt men er wilde zwjnen,wolven, geheel ingetrokken ofbuiten Omloop zjn gebeeren enz. Op de heide van Bialowicza
zw erft de oer-os n0g rond.Deinwonerszjn
Rusniaken,Litthauers en Polen,en behooren
meerendeels t0t de R. Katholieke Kerk; er

steld; alsmede over den oorsprong,de benamingen enz.''Mede Op het gebied der Oud-

Nederlandsche taalkunde heefthj metjver
gearbeid en devruchten zjnervljtafgestaan

zjn echter 00k Grieken en Israëlieten. De Mn de redactie van hetpNederlandsch W oorhoofdstad, die denzelfden naam draagt, ligt denboek''.
aan den spoorw eg Op eene hoogte 0p den
Treurig waren de laatste levenslaren van
regteroever van de Niemen en heeft ongeveer dezen verdiensteljken man.T0taan deophef25000 inwoners, 12 kerken, waaronder zich fng van het Koninkljk Nederlandsch Instieene Luthersche bevindt,6 kloosters,eenige tuut was hj er op het bureau werkzaam
synagogen, 2 kasteelen,een aantalvervahen

geweest. Later, na een ongelukkig tweede

paleizen en een gymnasium.Er zjn eeniye huweljktverviel hj t0tbitterearmoede,en

fabrieken,en de handel is er vrj levendlg. deze toestand wasteerger,Omdathj in'beTe Grodno onderteekenden op den Rjksdag dwelming troost meendetevinden.Eindeljk
van 1793 dePoolscheRjksstandendetweede werd de t0t 2-maalt0e met goud bekroonde
verdeeling van Polen,en Stanisla'ttsz'
?z-tpyffz.
g l
etterkundigein 1865 oggenomen in hetOude
deed er den 25stez, November 1795 afstand Mannen-en Vrouwen-hulsderHersteld-Luthervan de kroon.
sche gemeente te Amsterdam ,waar hj den

Groebe (Dirk), een zeer verdiensteljk
Nederlandsch geschied- en penningkundige,
werd geboren te Amsterdam den zosten December 1789. Na eene gebrekkige Opleiding,

4den Mei 1867 overleed.Hj was o0k 1id van

het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
W etenschappen in Noord-Brabant. W anneer

men bedenkt, dat Groebe bekend wasbj al
waarbj echter zjn uitmuntendeaanleg reeds de invloedrjke,vermogende,talenten opprjs
duideljk aan dendagkwam ,werdhjgeplaatst stellendeledenvanhetKoninkljkNederlandsch

cp een kantoor en vervolgens na velerlei Instituut, dan staat,men er verbaasd Over,
wederwaardiglleden als klerk 0P hetbureau dat men een man van z00 groote gaven heeft
Van het Koni
nkljk Nederlandsch Instituut. laten wegzinken zonder hem de hand te
Hier had hj gelegenheid om zich te oefenen reiken.
en kwam ertevensmetvelegeleerde mannen
Groen is eene uit blaauw en geel zamenin aanraking.In 1830 behaalde hj degouden gestelde kleur,welke naar hare verschillende
medaille,uitgeloofd doordeKoninkljkeAca- schakéringen Onder verschillende namen démie te Brussel,doorhetbeantwoordeneener licht-en donkergroen,grasgroen,appelgroen,

prjsvraas over de oudeNederlandschemun- oljfgroen enz.- voorkomt.Hetgroen,door
ten,- ln Junj 1833 werd hj benoemd t0t de schildersgebezijd,isöfeen mengselvan
1id derLeidscheMaatschappj vanNederland- geel en blaauw (bpvoorbeeld van Berljnsch
sche Letterkunde, en in Augustus van dat blaauw en ehromaatgeel)öfeene zelfstandige
groene verw stof,zooalsberggroen,groenaarde

Jaar werd hem door de Tweede Klasse van
het Koninkljk Nederlandsch Instituut de
gouden medaille toegewezen v00r zjne verhandeling:pGraafFlorisV en zjneregéring,
uit echte bronnen voorgesteld.'' Hj bezat

enz.De groene verwstoFen zjn veelalkoper-

praeparaten. Daartoe behooren: De neutrale
m 40 deelen
groenspaan, die op 100 deelf

koperoxyde, 51 deelen azjnzuur en 9 deelen

eene uitgebreide boekenkennis en deed m erk- w ater bevat en verkregen w ordtdoor koperwaardige ontdekkingen oy het gebied der hydroxyde ofbasische groenspaan in gedestil-

bibliographie, welke hj ln de rlfunst- en leerden azjn op te lossen of00k weldoor
Letterbode''mededeelde.O0k was hlieenigen zwavelzuur koper door middelvan azjnzuur
tjd geassocieerd met den Amsterdamschen calcium , baryum of 100d
katt
oeend
on
ru
tl
kke
eder
nkj zi
j
boekhandelaar Jaeoblm Actfip/r. In 1827 gaf wordt in de verwerj en
gehj een eerste en in 1829 een tweede deel bruikt,- het Brnnswjjkergroen of basisch
uit eener verzameling van min-bekende en koolzuur koper (Cu C Os,Cu HcOc)teene
verspreide gedichten van van Baerle,ran der
2'
?xr@
van A'
eezzlykerk,keael,dedochtersvan
. ,'

koemerFïq
v.
vcFzdrenanderenj- sroortsschreefhj
belangrjke opstellen in verschillendemaandschriften,zooals:pletsoverPieterdelaCourt
en zjne schrifturen''C XAllerlei'',- )
;Iets
overden bloemenhandelin deNederlanden ,-

nabootsing van het berggroen, - het Bre-

mergroen:een koperhydroxyde,dateigenljk
blaauw ls, maar, met Olie gemengd, groen
w ordt,omdathet koperoxydezichscheikundig

met de bestanddeelen van de olie (0liezuur,palmitinezuur)t0tgroenekoperzeepverbindt; men vervaardigt het van keukenzout

XHetzandpad'',- rBilderdjksgevoelen,dat en kopervitriool, - het mineraal gvoen of
W itte van Haemstedegeen basterd is,getoetst Sckeel'
sgroen,hetwelkmenverkrjgidooreene
aan zjne eigeneredenéringen'',- rBjdrage bplossing van 1 Ned.pond zuiver, jzervrj
tot dekennisdermuntzaken in de Vereenigde
Nederlanden'', - rzedig onderzoek of de
stad Utrecht van alle oude en onbekende

kopervitrioolen 12 Ned.kan w aterte voegen

bj eene oplossing van 350 Ned.wigtles arsenikzuur in 1 Ned. pond gezuiverde potasch

tjden af het muntregtbezeten hebbe'' enz. en 8 Ned.kan water;men moetdaarbj geO0k gafhj in 1850ln hetlichteenepHand- stajig roeren, waarna zich een grasgroene

lieding t0t de kennis der Nederlandsche mun- neerslag vormt, die met warm water uitge-
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waBschen en gedroogd wordt,
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en het t0t docentin de Fransche taal-en letterkunde

Sl
hweinfl
irter.
çrpezl,hetfraaiste,maarookmet aan het gymnasium te Leiden, deed in de
hetvoorgaande,wegens beiderarsenikgehalte, zomervacantie uitstapjesnaarhetbl
litenland,
zeer gevaarljk.Hetisin 1814 doo1
'Rl
us en gaf in 1854 en later les aan den prins van
Sattler te Schweintiirt uitgevonden en komt OrcA)
,,/
:, werd benoemd t0t oëder der orde
Onder verschillende namen - W eenergroen,
Keizersgroen,papegaaigroen,Zweedsch groen
enz. in den handel. Honderd deelen van
ditgroen bestaan uit31,29 deelenkoperoxyde?
58265 deelen arsenikzuur, en 10,06 deelen

van de Eikenkroon, begat' zich in den aanvang van 1853 onder zeer voordeelige voor-

waarden met ecne aanzienljke fàmilie naar
Indië, kwam na verloop van 2 Jaar in het
Vaderland terug en volbragt een togt door

azjnzuur.Hetkana1solie-,watel.-enkalkvevw

een groot gedeelte van Euroya,ging toen
gebezigd worden, en kom tvoor als een poe- wedernaarJava,enzagzich elndeljk inhet
der, dat uit sm aragdgroene, mieroscopisch

vooxjaar van 1869 dot
)rongesteldheidgenoopt,

Om zich w eder naar Nederland te begeven.
in licht en lucht, en onoplosbaar in water. Nietvervan St.Helena blieshj den laatsten
H etis0ok w eleensmetandere bestanddeelen adem uit.
(4roen was lid van de Maatschappj van
vermenjd.BehangselsmetScbweinfiirtergroen
versprelden wel eens een walgeljken reuk, Nederlandsche Letterkunde te Leiden en be-

kleine kristallen bestaat.Hetis onveranderljk

welke hoofdpjn veroorzaakten afkomstig is kleeddegeruimentjddebetrekkingvansec.
re-

van vlugtige arsenikverbindingen.Als plaats- taris van dat genootschap. Te Batavia was
vervanger van het Schweinfiirter groen wordt hj redacteurvanhetpMaandbl
advoorO?v0edoor K'llltlmann een zeer basisch zwavelzuur ding en Onderwjs'',waaxin hjOnderscheldene

koperoxydeaanbevolell(CuOSO4,3CulI2Oc), Opstellenheeftgeleverd.Voortsvinden wj er
verkregen door eene oplossing van zuiver van hem in rllet Nederlandsoh Magazjn''
zwavelzuur koper met krjt of dolomiet te den pBataviaschen Almanak''' den )
yrjdVerW arm en en door koken met water van stroom'
')derlava-bode'')denpTjdspiegel,enz.
ingemengd gips of bitterzout te zuiveren.Groen van Prinsterer. Onder dezen
Andexegroene verwstoffen zjn hetRinmann's naam vermelden wtj:

proes, bestaande uit 88,0400/0 zinkoxyde, Petrns J'tzcoùff.s Groen 'tptzzl Prinsterer, een
0,
298Oyotlzeroxydeen 11,6620/0kobaltoxydule, verdienstelgk Nederlandsch geneeskundige.
het is echter weinig in gebruik, en het
Chineesck groen of lo-kao, de eenige groene
kleurstof van organischen aard, die niet uit
geel en blaauw w ordt zamengesteld en de

Hj werd geboren in 1764 en studeerde te
Leiden,waarna hj zich vestigdete 'sHage,
waar men hem in 1793 aanstelde t0t buitengewoon 'sLands m edicinae doetor.In 1805,

zjde echtgroen verwt.Hetwordtgewonnen onder k
bkhimmelpenninktzag hj zich geplaatst
uitden bastvan2Rllamntls-soorten,nameljk bjhetdepartementvanBinnenlandscheZaken,
A .A lorophor'
usen R .'
lf/ïfi.sdoordezen telaten en in 1808 werd hj benoemd t0tinspecteur
uittrekken in water ofilz eene aluinoplossing.
Hierin legtm en stukken gew even katoen,die
met de verwstofoverladen w orden.De stukken brengtm en daarna in een ketelm et koud
water en spreidter eene laag katoenen garen

van geneeskundige diensten versierd m et de
Orde der U nie.Na de omw enteling van 1813
verhief koning W lllem 1 hem t0tstaatsraad
en t0tridder derOrde van denNederlandschen

spreid en in de z0n gedroogd wordt.- Ten

Tnstituut, en overleed te 'sHage den zden

Leetlw,terwjlhj voorts gekozen werd t0t
Overheen,waarna bj hetkoken de kleurstol lid van de Staten vau Zuid-Hollandenvanden
zich afzet op het garen.Dit laatste w ordtin gemeenteraad te 'sHage.Hj was lid van de
eenig water uitgeslagen,w aarnahetChineesch Hollandsche Maatschappj van Avetenschappen
groen zich hieraan mededeelten na verwjde- te Haarlem en correspondérend 1id van de
ring van dit vocht op bladen papier uitge- Eerste KlassevanhetKoninklgl
tNederlandsch
slotte vermeldenwjhetsapyroen,datuit(1erjpe Maart 1837.

bessen van Rhamnus catharticus verkregen
Géllaume Groen rt- Prinsterer,een uitstew ordt, - en het eklorophyllum ofbladyroen, kend Nederlandsch staatsman en geschiedhetwelk men bereidt door gras metw arm ot' schrjver.Deze,eenzoonvan denvoprgaande,
zwak alkalisch w ater te behandelen,daarin geboren te Voorburg in 1801t studeerde te

eene oplossing van bjteuden natron van 10O Leidenindereyteu enletterenenpromoveerde
te laten trekken, en eindeljk de kleurstof in 1823 in belde vakken op de dissertatiën
doormiddelvan zoutzuur ofzwavelzuurneêr pr
DDe
Juriaphi
s Ju
ini
aoni
nica
pr
aestantia'' en 2,De
osopogr
ast
pl
at
,,
te slaan.
. Na d
ientjdwtldde
G roen (SimonFrederik),eenNederlandsch hj zich vooralaan debeoefeningdergeschieletterkundige,geboren teMaastritt
htdenzosten denis en staatkunde, en gaf in 1826 zjne
Januarj 1817, studeerde te Utrecht in de XVerspreide geschriften''in het licht.In 1829
letteren en begaf zich na het aieggen van

benoem de koning W illem I hem t0tkabinets-

zjn candidaats-examen naar Paxjs,waarhj secretaris, en de jeugdige geleerde gaf het
aanvankeljk privaat-lessen gaf,vervolgt
msop tjdschrif
t yNederlandsche gedachten'' uit,
een pensionnaatteSt.Germainreglaatstwerd, waarin hj zlch een voorstander betnontle van
en daarna bj aanzienljke famlllén alshuis- de Christeljk-histprisehe ot'Anti-revolutionollderwjzer werkzaam was, terwjl hj zjn naire rigtiny, die de verhevene beginselen
vrjen tjd wjddeaan dedrukpersvan Didot van hetChrlstendom in toepassing wilgebragt
en Haekette. In 1847 zag hj zich benoemd zien op hetstaatkundig leven dervolkeren,
50*
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daarbj, afkeerig van alle revolutionnaire
schokken,den geleideljken weg volgendeder
historischevolksontwikkeling.In1833 nam hj
zjnontslaguitgenoemdebetrekkingenbesteedde
nu zjnekrachtaan een geschiedkundig onderzoek,hetw elk deyArchivesoucorrespondance
inédite de la malson d'Orange-Nassau (serie
1,10 dln,- serie 2,dl1- 5,1835- 1865)''
in hetlichtdeedverschjnen;daardooropende
hj eene nieuwe,onschatbare bron vooralle
Europésche geschiedschrjvers en verwierf
onder deze door zjne voortrefeljke pPr0legoménes''vôör datwerk eene eervolle plaats.
Tevensgafhj een nllandboek dergeschiedenis van het Vaderland''in hetlicht,hetwelk
na weinige Jaren een tweeden druk beleefde.
Toen men in 1840 op eene Grondwetsherziening aandrong, schreef hj zjlne: rBjdrage

Kaap-Fdrdlck ellanden, die 10 in getalmet
eenige klippen aan de westkust van Afrika
en 70 geogr.mjl van boven-vermelde Kaap
tusschen 14045/en 17015'N.B.,en 23Oen 25O
W .L. van Greenwich gelegen zjn en eene

oppervlaktebezittenvanbjna78D geogr.mjl.

Men verdeelt ze in 2 qroepen,nameljk de
Westel%
jke boven den wlnd metde eilanden
S.Antonio,S.Vicente, S.Lucia en S.Nicola0, en de Oostell
jkeonderden wind met
Brava,Fogo?Santiago, Bonavista,MaJ0 en

Ilha de Sal.Devaalwaterstusschendezeeilan-

den zjnvolstrektnietgevaarljk.Sommigedier
eilanden zjn laag,zooalsSa1en Bonavista,
doch de overige bergachtig met steile,schilderachtige kusten.Onderscheidenebergtoppen

zjn ernagenoeg hetgeheelejaarmetsneeuw

bedekt. Op San Antonio verhett zich het
tptherziening derGrondwetinNederlandschen Suikerbrood (Pa0 d'Açucar) ter hoogte van
zin'' en werd t0t lid van de Dubbele Kamer 2000 Ned. e1,en de Pico de Fogo,een vulgekozen,waar hj zjne afkeuring over het kaan, die in 1847 een groot gedeelte van
onvoldoende der ingekomen voorstellen onver- het bebouwde land door een lavastroom verbloemdOpenbaaxde,zonder ea nwelintestem- woestte, is bjna 1000 Ned.el hooger.In
metdestaatsinzigtenvanzjn roudenvriend'' het algemeen hebben die eilanden een vulcaTltorbeeke.Hj Ontwikkelde voortszjnestaat- nisch karakter; men vindt er veelbasalten
kundige denkbeelden in het vlugschrift pOn- puim steen, alsmede onderscheidene warme
geloof en Revolutie (1847)*',en 00k in de bronnen. Het klimaat is er van D ecem ber

woelige Jaren 1848en 1849 gafhj erin het t0tJulj zeerwarm (gemiddeld 25OC.),doch
licht, zooals rverscheidenheden van staats- in Augustusneemtderegentjd een aanvang,
regt en politlek'' en rGrondwetsherziening die t0tin Novembervoortduurt.Na dien tjd
en eensgezindheid''. In laatstgenoemd jaar heerschen er dikwjls gevaarljke ziekten en
swinterswaajenerveelalweste-enzuidwestewerd hj afgevaardigd naardetweede Kamer '
der Staten-Generaal,waar hj optrad a1sde winden, die zich, van onweders vergezeld,
leider der kleine Anti-revolutionnaire partj tot stormen verheFen. Men heeft er weinig
endoorzjnegeestrjkeredevoeringen dever- bouwland, en de daarop gevestigde hoop
gadering wist te boejen, terwjl hj zich wordt vaak doordroogte en doorsprinkhanen
tevens geruimen tjd belastte met dehoofd- verjdeld.W ouden zoektmen erte vergeefs;
redactie van het staatkundig dagblad rDe slechts hier en daar verheFen zich groepen
Nederlander''. In 1865 legde hj uit eigen kokos- en andere palmboomen, terwjl de
beweging zjn mandaat van volksvertegen- kloven en dalen met struikgew as begroeid
woordiger neder? m aar bleef ook na dien zjn.Dâârwassen deindigo-en katoen-heester
tjd in de door hem geschrevene blaadles de in het w ild.Yoorts heeftm en er bananen en
groote vraagstukken van den dag behandelen tamarindeboomen,Oranle-appelen,een weinig
en de beginselen zjner partj met onverzet- wjn, suikerriet, koëj, tabak, rjst, maïs,
teljke cOnsequentie verdedigen. Naar men gierst enz.,allesin geringehoeveelheid,doch
meldt,isdeze jverige staatsman engeschied- devoornaamsteartikelenvan uitvoerzjnzout
schrjver thans bezig met hetin gereedheid en Orchilla, beide t0t de natuurljke voortbrengen van een werk, hetwelk, uit echte brengselen dier eilanden behoorende.W jders
bronnen geput,t0ttegenhangerzaldienen van ontbreekt het er niet aan paarden, ezels,
hetgeschrit'tvan Motley over Oldenbarnereldt. m uildieren, gevogelte en visch,ter#ijler de
kust door de rellzenschildpad bezolht Nrordt.
G roene bem esting, zie M est.
Groene donderdag (quinta hebdomadis Van al die eilanden is Santiago hetgrootst
magnae,coena Domini,diesviridium)isde (36 I
D geogr.mjl),SanAntoniohetgezondst
naam van dendonderdagvôôr Paschen,sedert en hetvolkrjkst,en Bonavistahetgewigtigst

het einde der 7de eeuw door de Christenen
gevierd als de gedenkdag van de instelling
van het H . Avondmaal. D e naam soorsprong
is onzeker. W eleer washet in de R.Katholieke Kerk de gewoonte,om op dien dag de
boetelingen wederop tenemeninharenschoot.

voorden handel.Hetaantalinw onersbedraagt
ruim 100000. D eze eilanden vormen m et die
der Golf van Guinéa een Portugeesch-Afrikaansch gouvernement, welks gouverneur in

de havenstad Porto-praya op Santiago zjne
residentie heeft. Andere havens zjn er die

G roene Voorgebergte (Het) ofKaap van Porto Grande 0? 8an Vincente,die van
Verd strekt tusschen de Senegalen de Gam- Preguizo op San Nlcolao en de Engelsche
bia,2 Afrikaansche rivieren,zich uit in den reede op Bonavista.Op ieder eiland bevinden
Atlantischen Oceaan en vorm t onder 15O zich een m ilitaire bevelhebber en een belasN.B. het westeljk punt van dat werelddeel. tinggaarder, doch het bestuur is er ellendig
Hetisin 1445 doorden PortuqeesFernandez en de armoede groot. De Kaap-verdische

ontdekt.In zjnenabtjheid bevlnden zich de: eilandenzjn in 1456doordenVenetiaanschen
Eélanden klx ket Groele Voorgebergte of zeeman Cadamonto ontdekt.
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Groenewoud (Jacob Cornelis Swjghui- zag hj zich in zjn vroegeren rang hersteld,
sen),een verdiensteljk beoefenaar der 00s- woonde a1s kolonelden Tiendaagschen Veldtersehe taal- en letterkunde, was de zoon togt bj en ontving deMilitaireW illemsorde
van JoltannesJ'
ccpùl,
s'Groenewond (geboren te 4de klasse.Vervolgens verliet hj de dienst,
Dokkum in 1754 en overleden te Franeker wjdde zich weder aan de beoefening der
den 14den September 1825),die eene uitgave schoone kunsten, en overleed te K oudekerk
heeft geleverd van het rluexicon Hebraicum aan de Rjn den lstenJulj 1844.Zjne stuketChaldaicum manuale(1810)''van Selteidins, ken ontvingen op detentoonstellingen grooten
en aanschouw de het levenslicht te Roorda- 10f.Van hem bestaat Onder anderen:nstaatshuizum in Friesland op den 3osten November gevangenen in het Jezuïeten-collegie te St.

1784.Hj studeerdeteUtrechtin detheoloyie, Omer'',- pDe slag bj Houthalen (6 Augus-

werd predikant te H oog-Blokland, zag zlch tus1831)''- rEenstadsgezigtin Spanje''in 1813 eershalve bevorderd t0t doctor in de rEen tatbreeluitden Spaanschen Oorlog'',letteren en in 1827 benoemd t0thoogleeraar Een geesteljke in een rotsaohtig landte Franeker, waar hj den 6den Novem- schap'': - en nEen stadsgezigt te Denderbervandatjaar zjne betrekking aanvaardde monde,.
met eene roratio de adhibenda ad docendas
Groenland, hetgrootste bekendegewest
litteras orientales popularitate Soc'
ratica''.In dernoordpoolstreek,is geenszins,zooalsmen
1831 vertrok hj alshoogleeraarnaarUtrecht, vroeger meende, een schiereiland van het
waarhj zjneinwjdingsredehield rDeaetate vasteland van Amerilta en evenmin eene door
nostra ad provehenda literarum Orientalium jsmassa's verbondene ei
landengroeq, maar
studia quam maxime apta''. Hj was er tot e0n verbazend groot eiland, dat zuldw aarts
in 1855 met den meesten jver werkzaam, puntig uitloopt, tusschen den Atlantischen
en overleed te Utrechtden 14den Junj 1859, Oceaan ten Oosten, en Baënsbaait SmithwMrna zjne weduwe uit de boekerj van sound en Kennedy-kanaal ten westen ge-

haren echtgenoot een aanzienljk gedeelte legen is, en van ztjne zuidpunt(Kaap Farvafstond aan de bibliotheek der Utrechtsche well op 59048/N.B.
) zich over een afstand
Académie.Hj schreef: plnstitutio ad yram- van althans300geogr.mjl- denoordeljke
maticam Hebraicam (1834)''
, - rlnstltutio grenzen zjn onbekend - naar de zjde
ad grammaticam Arabicam (1845)'' - en der p001 uitstrekt. De Oppervlakte van het

TSpecimina eversione syriaca Peschito selecta eiland t0t aan den poolcirkel wordt geschat 0P 3573
gr
eooe
gr
.nmjl
. De oosth8etL
aang
je
des
Groenhart is de naam van eene hout- kust, wegens
jsmassa's
soort, afkomstig van Neotandra .
#0#iJdi bjna ontoegankeljk en geheel onherbergDeltomb., een boom van Guyana, die t0t de zaam , draagtt0taan Egede'
sen Rothen-fjord

(1846)''.

familie derLaurineën behoort.Erzjn erdie 651/:0 N.B.)den naam van Koniny Frdtferik'.
v

balken leveren ter lengte van 18 t0t 21 Ned. kltst en van dââ'
r t0taan 70O N.B.dien van
el kant zonder kwasten.In Engeland wordt Eyede's land.Eerstgenoemd gedeelte is goed,
hett0tden scheepsbouw gebezigd.Tenonregte hettweedemindergoed bekend.Beterbekend
wordt zj in sommigebeschrjvingen van Su- dan dit laatste is hetvolgende,dat van Scoriname geelhart genoem d?daar deze soortge- resbysound t0taan 79OlooptenalsEdams-la:
Ld
leverd wordt door B ignonia lencoœylon Z.zJz?l., vermeldstaat.D e westkust,diegestadigdaalt,
door H oldtltyn de W ithout-boom genoem d,op ist0t79Onaauwkeurig en tût81010'vrj we1
de Caxaïbische eilanden a1s'
tvhitecedarbekend bekend. H et binnenland van Groenland,heten meer t0tm eubels geschikt.
w elk van hct noorden naar het zuiden door
Groenia (Petrus),eenNederlandschkrjgs- eene w at digter bj de oostkust gelegene,
man en tevens schilder,geboren te Makkum waterscheidende bergketen doorsneden wordt,
in Friesland den 5den October1767,betoonde is eene hoogvlakte, om zoom d dool'bergen,

reeds vroeg grooten lust en aanler vool
-de die als muren uit de zee oprjzon,metnaakte

schilderkunst, zoodat hj aan de lelding van of'besneeuw de naalden,pyramiden en terrasden portretschilder Beelckerk te Leeuw arden sen zjn geltroond en slechts Op enkele plaatwerd toevertrouwd. Hj bevond zich echter sen een sm allen kustzoûm hebben aan htm nen
in 1787 alsvrjwilliger bj deFriesche bri- voet.Het sneetlw-en jskleed is er zöö last,
gade te Utrecht,werd weldra tot zden luite- dat het met zjne dikte van meer dan 300
nant bevorderd, maax zag zich ook genood- Ned.elde oppervlakte van Groenland in een

zaakt,om de wjk tenemen naarFrankrjk, reusachtigen gletscherherschept? welke zjn
waar hj zjne studie voortzette.In 1796in uiteinde westwaarts in zee schjnt te schuihetVaderland terugkeerende,werd hj eerste- ven. Van dat onder js bedolven binnenland

luitenant en vertrok in 1802 als kapitein moet men de daal*vöör gelegene streek, de
naar Suriname, werd met de ridderorde der eenige bew oonbartl t,n voor landbouw geUnie versierd,streed in de Jaren 1810 en schikte, onderseheiden. Deze bestaatuiteen
1811 in Spanje,werd bj Taiavêra gewond kustgewest ter breedte van 4 t0t 20 geogr.

en wasweldraluitenant-kolonel.Bjdenterug- mjl met een gol-delvan schiereilanden,t'jol'keervan Napoleonvan Elbawerdhjkolonel den en tallooze eilanden en klippen. Verreen ridder van het Legioen van Eer.streed

w eg het grootste gedeelte van hetkustgewest

bj MTatcrloo teqen de Verbondene Mogend- is bedekt m et btargen, hoogvlaltten en daarhedenyien ontvlng den 25sten October zjn tusschen geleqene dalen, en hetoverige beontsle . Naar zjn Vaderland teruggekeerd, staat uit grazlge heuvels,terwjlhet eigen-
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ljke vlakke land zich over slechts weinige eene soort van duiven en de sneeuwhoenders.

1 qeogr.mjlenuitstrekt.Derotsen bestaan Grooter echter is hetaantalzeezoogdieren en
er mt zandsteen metgangen van trapp,ver- watervogels en zeer groot dat der vissöhen,
vormden leisteen,gneisen graniet;ditlaalste welke laatste m et de rendieren, robben en
heeft men vooral in het zuiden. De eenige eiderganzen de bewonershoofdzakeljk voorbelangrjke delfstofis er hetkryoliet.Eris zien van middelen van Onderhond en van
voorts potklei, die tot hetvervaardigen van voorwerpen van uitvoer,zooalsbalein,traan,
aardewerk gebezigd wordt.Intusschen heeft robben-,vossen-,beeren-en rendierenhuiden,
men er in den laatsten tjd ook tin-,l00d-, eiderdons,narwalhorensenz.
koper-, zink-, jzer- en molybdeen.erts ge- De Groenlanders vormen een stam van de
vonden, benevens vloeispaath, zirkon,berg- familie der Eskimo's en bezitten de eigenkristal, rooktopaas, granaat en zelf'
s steen- schapgen van deze. Hunne koloni
ën bevink001. De hoogste bergen verhefen zich aan den zlch bj Prudhoelandaan deSmithsound
de noordkust t0t2000 Ned.e1,en zjn aan (78021/ N.B.
). Zj houden zich bezig metde
de zuidkust 300 Ned. el lager. O0k deze visehvangst,doch hebben het nOg niet zoover
laatste is t0t op zekere hoogte met sneeuw gebragt,datzjhetrendierwetentam temaken

bedekt,welke slechtsnuen dan verdwjntof en zjn meerendeelsn0g Heidenen.Alleen in
ook welduurzaam bljt'
tliggen.T0taan den de nabjheid der Deensche volkplantingen en

73sten breedtegraad strekken de Deensche voor zoover de Deensche zendelingen hun
volksplantingen zich uit,en t0taan diengraad invloed konden doen gelden,hebben zj het
t0e heeft men de uitgebreidheid van het bin- Christendom aangenomen.Hun aantalbedraagt
nenland op 14000 L geogr.mjl,en die van 20- t0t 25000, en van deze leven ongeveer
het bewoonbare gedeelte aan de westkustop 10000 in de zendingsstations der Lutherschen
2200 en aan de oostkust op 700 L geogr. en Hernhutters. Hoewel hunne zindeljkheid

mjl geraamd.Hoewel een aanmerkeljk deel en zedeljkheid veel te wensehen overlaten,
ten zuiden van den poolcirkel gelegen is, zjn zj zacht van aard,niet zondergevoel
heeft,men erin hetalgemeen een poolklimaat. van eigenwaarde, tiverig en geenszins ontDe koude is er veel grooter dan in andere bloot van eene oorspronkeljke geestigheid.
landen onder denzelfden breedtegraad en veel Hunne w oningen bestaan in den winter uit
gestrenger op de door jsbergen Omgevene bekrompene, steenen,met zand bedekte hutoostkustjdan op dewestkust.Deuiterstender ten, slechts door eene lage deur toegankewinterkoude en zomerwarnlte zjn er onge- 1jk - holen van onreinheid en ongedierte;
veer- 25Oen + 70C.Het klimaat der west- maar in den zomer uit tenten. Als voedsel
kustismeereeneigenljk kustklimaat,afhan- gebruiken zj vooral traan en allerleisoort
keljk van dewinden en van hetdrjftjsuit van zeedieren. De vischvangst, waarbj zj

de Davisstraat en de Baënsbaai.Ten gevolge
van het warmteverschil in de opvolgende
luchtlagen heeft men er luchtspiegelingen.
Ook neemt men er gedurig het noorderlicht
w aar, benevens kringen om de z0n en de

zich in hunne booten van balein en zeehondenvel met ongem eene behendigheid van
den harpoen weten te bedienen,is hun voor-

naamste bedrjf.Behalvein de Deenschekoloniën leven zj zonder eenig maatschappeljk
maan, bjzonnen enz.De voornaamste afvoer verband. Hunne taal? Karaliet genaamd, is
van 'tgren uit den dampkring Op het binnen- een tongvalvan die der Eskimo's; Eyede en
land neerslaat,geschiedtdoor grootebronnen, ron r eldc/
zzzlï#f hebben in 1851 daarvan

die nabj de zee aan den zoom van hetjs eene spraakkunstgeleverd.H ethoogstew ezen
ontspringen. Andere bronnen heeft m en er draagt bj hen den naam van Sllla(delucht
niet ontdekt. Op het eiland Onartok even- of den hemel);het bestuurtvolgens hen alle
weliseenewarmebron revonden van 25OC. dingen en is voor de menschen gestreng of
goedertieren naar gelang van hunne daden.
Erzjn eindeljk kleine rlvieren en meren,
Het hoog-noordsch karakterdeslandsopen- Andere goddeljke wezens zjn M alina en
baart zich in zjn schralen plantengroeien in haa'
r broeder Alminga (de z0n en de maan),
zjne weinige dieren.Het heeft daarin veel de beschermgoden van de zeehondenvangst.
overeenkomst met Ilsland. Op eenige in de Daarenboven kennen zj eene menigte lucht-,
luwte gelegene plekken in het zuiden van zee-, vuur-, berg-?oorlogs-,wind- en weêrGroenland,vooral langs de Oevers der fjor- goden,en de magtlgste van deze isde goede
den, heeft m en hooi- en w eilanden, m aar geestTornyarsoek,wiensgemalin heersehappj
veel minder verscheidenheid van grassen dan voertoverdezeedieren.Zj hebben geenegeop Ilsland.Er groejen struiken metbessen regelde godsdiensten vieren slechts e'én feest,
en eenige kruiden,zooalshetlepelblad,dwerg- het zonnefeest, op den 22sten December met
wilgen, dennen,berken,esschen en beuken, maaltjden! gezang en dans.Voor 'toverige

diezeerlaagbljven.Verdernoordwaartskrui- huldigen z!jhetgrofstebjgeloof,en ditwordt

pen zelfsdehoutigegewassenlangsdenbodem ; aangekw eekt door hunne toovenaars en waarde kloven dragen er n0g eenige bladm ossen zegger/,angekoksgenaamd.
Groenland werd reeds voorlang door de
en moerasplanten, en de donkere rotsen zjn
er kaal ofbedekt metkorstmossen,die zelfs Skandinaviërs ontdekt. Nadat het land 0m onderde sneeuw zich ontwikkelen.Landzoog- streeks het Jaar 870 gezien was door Gunn-

dieren en vogels zjn er zeer weinig. Men ?
ï/
jd/
g-zl,een zeeman uitNoorwegen,dieopzjn
vindt er den hond, het rendier, den w itten ogt ngar Ilsland door een storm derw aarts
beer, de w itte haasen den poolvos,alsmede werd gestuwdy hoewel hj het niet betrad,
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werd het eigenljk ontdektin 983 doorErik dekt, doeh wel onbetwistbare sporen van
de Roode,een Ilslander,die wegensmanslag hull voormalig verbljfaan dewestkust,zO0verbannen was. Hj toefde 2 winters op de als grafsteenen metolzd-llslandsche rtlnen of
oostkustJstevendegedurendedenzom errondom metopsehriften uitde 12deeeuw .langerjen
Kaap 14'
arewe11, bezocht een gedeelte der van doodkisten met geraamten,de bollwvalwestkust, en keerde in 985 naar Ilsland lea eener kerk enz.De Oostkustvan Groenterug.Om landverhuizers te lokken,gafhj land is eerst onderzoeht door Seoresby van
aan het door hem ontdekte gewest den naam 69010/ t0t 74030', en in de Jaren 1829 en
van Groenland.Hj bereikte zjn oogmerk, 1830 door den Deenschen zeeman Graah t0t
want in hetzelfde jaar keerde hj met 25 65045' N.B. Laatstgenoemde kw am t0t het
vaartuigen derwaarts terug, doch slechts 14 besluit, dat de oostbouw desgeljks op de
daarvan bereikten het rGroene lantl''. Na zuidwestkust gelegen heeft, en ditgevoelen
dien tjd werd hetdoorIlslandersen andere is later bevestigd.De voormalige oostbouw,
Skandinaviërsmeeren meerbevolkt.Dë k0l0- hetbelangrjkstyedeel
tedervoûrmaligevolk-

niën van Erik en zi
jne zonen verdeeldcnzich plantingen,lay ln hetzuiden van hettegenin een '
W est- en öostbotlw.Omstreeks het woordige distrlctJulianeshaab,engrensdebj

jaar 1000 telde men er reeds190 woningen lkigeit(G0ON.B.)aan den W estbguw.
en onderscheidenekloosters,terwjlmen later De 13 Deensehe koloniën zjn door den
) in Zuid-en
te Gardar, in de nabjheid van het tegen- Nord-strömsfjgrd (67020:N.B.
w oordige Frederikshaab, een bisschopszetel Noord-Groenland verdeeld.Zj telden in 1805
stichtte. fn 1264 werd de staatkundige ver- eene bevolking van 6016, en in 1855 00n0
eenigingvanGroenlandmetNoorwegen erkend. van bj de 10000 inwoners, w aaronder zich
Ten ti
jdevan den laatsten bissohop Alf(1349 248 Europeanen bevontlen.Hetaantalinboor-

of 13à9)bevonden zicllin den Westbouw 4 lingen was eehter in 1865 t0tnagenoeg 9500
kerken en 110 landhoeven, en in den oostbouw 2 steden, eene hoofdkerk, 11 andere
kerken, 3 of 4 kloosters en 190 landhoeven.
De bloeiderkoloniën dtlllrde evenwelsleehts
t0t in h0t midden der 14de eeuw ,Om daarna
allengs te verminderen, zoodat de koloniën
zelven uit de geschiedenis verdwenen. D e
laatste vermelding daarvan viudt men in een
stuk van 1408, door den laatsten bisschop
gesehreven. De oorzaken van dien ondergang

gedaald.Elke kolonie bevindt zich onder het

opzigt van een bestut
lrder met zjne ondergeschikteambtenarenenambachtsliedenendraagt
den naam van hare hoofdplaats.Daarenboven

zjn er vele kleine handelstations,om het
verkeer en de ruiling met de Groenlanders
gemakkeljk te maken.Ztzid-Groenland omvat
de 6 distrieten: Jl
llianeshaab, dat zich van

Kaap Farewell 35 geogr.mjl noordwaarts
uitstrekt, met eene (tvenzoo genoemde hoot'
d-

waren geleren in de werking van hethan- plaats en 2 zendingsplaatsen der Hernhutters

delsmonopolle, in de invallen der Eskimo's (Freidrichsthalen Lichtenau),- Frederiksen in de verwoestingen, in 1418 aangerigt haab, - Fiskernis met de broedergemeente
door eene Onbekende vjandeljke vloot,- Lichtenfels, - Godhaab met eene evenzoo
geenszins echter zjn zj, zooals sommigen genoem de volkplanting nan de Baalsrivier en
gem eend hebbenj te zoeken in eene plotse- dezendingsplaatsNieuw-llernhut,de aanzien-

ljke verandering van het klimaat.W elligt ljkste plaats van Groenland,meteen semiwaren in de 15deeeuw n0g overbljfselender narium en eene boek-en steendrukkerj,vroegere volkplantingen aanwezig, doch te
midden der godsdienstige en staatkundige
woelingen had m en in het m oederland het

Sukkertoppen,- en Holsteensborg.InNoordGroenland heeft men voorts de 7 districten:
Egedesm inde m et eene Deensehe zendinzs-

verwjderde Grgenland geheel en al uit het plaats,- Christianshaab?- Jakobshavn m et

Oog verloren.D e Koningen van D enemarken een seminariqm ,- Godhavn meteene evenzonden in 1585, 1606, 1636, 1654 en 1670 zoo genoemde havenplaatsopheteilandDisco,
schepen derwaart:, om het spoor dieraloude - Ritenbenk, - Omenak, de meestwelvavolkplantingen op te zoeken, doch te ver- rende kolonie,w aar zich zoowelvele voort-

geefs. Frobisher beweert,dat hj in 1578 een brengselen van de Jagt als steenkolen bevingedeelte van Groenland gezien heeft.In 1587 den, met eene D eensche zendingsplaats, stevende Davis langs de w estkust t0t aan en het bjna evenzoo bloejende Upernivik

75O,- in 1607H'
ttdson t0taan 771
/20,- en m et eene Deensche zendingsplaatsenm eteen
in 1618 Bamn t0taan 78ON.B.zonderiets dnrp Upernivik,01)eeneilandgelegen (72048/
te ontdekken van eene vroegere Europêsche N.B.).Dehandellserhgofdzakeli
jk een ruilvolkplanting.Eerstirt1727,OnderI'rederikIV hal
zdel, wordt dooreene Kûninkltjke directie
van Denem arken,nadat M ans Eyede zich in voor l'ekening der Deense,
he regêring gedre1721onderde Eskimo'sbegeven en dekolonie ven, en levert eene gemiddelde jaarljksche

Godhaab (Goede H0Op)gestichthad,verkre- winstvan 30000 Rjksbankdaalders.
gen de Europeanen er op de westkust weder
Groenlandvaardersszie Waltisehvanyst.
vasten voet.Na dien tgd - vooralna 1773, Groenspaan, zie Groen.
toen de Hernhutters hunne zendelingen der-

Groensteen is de algemeene benaming

waarts afvaardigden - ztjlz er 13volkplan- van eene groep uitbarstlngsgesteenten, die
tingen gesticht, wier bloei door de Europé- hoofdzakeljk uit een mengsel van veldspaat

sche en Amerikaansche walvischvaardersaan- en hoornblende ofatlgiet bastaan en op eene
merkeljk bevorderd werd.Nakomelingen van versche breuk eene grlene kleur vertoode soorm annen heeftm en echternergens ont- nen.Zulk een mengseliskristalljn-korrelig,
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porfemchtig ofdigt,dikwjls 00k schilferig, Grofkalk (calcaire possier) is de oorblazig of amandelsteenvormig. Kristalljnen spronkeljke naam van den kalksteen in het
groensteen noemt m0n diabas, wanneer het bekken van Parjs, welke eene gemiddelde
uitveldspaat en augiet naet een weinig chlo- dikte heeft van 10 t0t12Ned.el.Hj dient

riet is zamengesteld?doch men geefl daaraan er van ouds t0t bouwsteen,en in de ledige
den naam van diometjwanneer hetuitveld- ruimten der laag strekken de catacomben
spaat en hoornblende bestaat.De digte cn 0n- zi
ch uit. V00r het grootste redeelte bestaat

duideljk gemengdesoortenheeftmenmetdien hj uit overbljtbelen van fosslele slakken en
vanaphanietbestempeld.Inruimeren zinbehoo- schelpdieren (muschelzand)!gedeelteljk 00k
renonkyabbro,dzlwlpfi#eenz.t0tdengroensteen. uitde schalen van foraminlféren (miliolietenGroenten noemtmen deelen van planten, kalk). Uit den grofkalk verkreeg Lamarck
zooals bladeren,bloemen, spruiten, vruchten een groot aantalvoorwereldljkeschelpen en
(behalve granen),wortels,knollen enz.,die in het daaraan grenzende gips van den Montg
t0t voedsel voor den mensch kunnen dienen. martxe deed C'
arier zjne belangrjke ontdekt
Zj bevatten gemiddeld 900/0 water,voorts king van uitgestorvene zoogdieren,welkehem
eenige eiwitstofenz.Haar voedend verm ogen en Brogniart leidde t0t de vaststelling der
is in het algemeen niet groot, maarzj be- tertiairevorming.Nadien tjdheeftmen den
vorderen doorgaans de spjsvertéring.Inge- naam van grofkalk 00k gebezigd voor dergemaakte en gedroogde vruchten vormen een ljke kalkgesteenten in andere oorden;zelfs
belangrjk handelsartikel, alsmede verduur- heeft men de geheele uit zeewater bezonkene
zaamde groenten,bereid volgens de methode tertiairelaagweleensgrtfkdkrcmingqenoeïfïn.
van Appert(ziealdaar).
De reedsvermeldecatacomben zjn Ontstaan,
Groep (Eene)noemtmen in drbeeldende toen de aangroejende bevolking van Parjs

kunst de zamenvoeging van onderscheidene onderaardsche steengroeven opende, welke
fguren t0t een zamenhangend geheel.Hetza- zich ten zuiden der Seine over een aanmermenstellen daarvan bestempelt men metden keljken afstand uitstrekken.Instortingen van
naam vangroeplren,enwjbehoeven naauwe- niet zeer vaste gewelven maakte er de burljks te zeggen,dat duideljkheid en Vepast- gers opmerkzaam op het gevaar, dat hen
heid hierbj t0t leidslieden moeten dienen. bedreigde, zoodat men die onderaardsche
Daarom vindt men bj de oudere schilders ruimten behoorljk van steunsels voorzag.
veelaleene pyramidale rangschikking.Inmeer Daarna bragt m en van de overvolle kerkbeperkten zin wordt het woord groep veelal hoven de beenderen van 25 geslachten nMr
gebezigd van eene zamenvoeging van plasti- die donkere holen, w=r zj hier en daar
sche iguren. De groepéring der plastiek is regelmatig zjn opgestapeld.Veiligheidshalve
haregeboorte verschuldigd aan debouwkunst, werden vervolgens de toegangen dichtge;ie den driehoek van den gevel gevuld en xnetseld.
versierd wilde zien met beeldwerk. Daarna
Grog is een drank , dien men bereidt
ontstonden voorstellingen, welke op de ge- door warm ofkoud waterte voegeù bj rtlm
bouwen geene betrekking hadden. De oude of arak. Hj werd in 1740 in Engeland
kunstgaf duideljkheidshalve veelalaan hare ingevoerd aan boord der schepen, om de m agroepen eene stjve, symmetrische gedaante, trozen voor dronkenschap te bewaren. Een
en eerst de latere kunst w aagde het, dien edele soort van grog vervaardigt m en van
boeite verbreken en eene ongedwongene na- champagnewjn,arak, suiker en een weinig
tuurljkheid te huldigen.W j zien beider0n- notem uskaat.Velen echter stellen zich reeds
derscheid in eenegevelgroep derAegineten en. tevredenmeteen brandewjn-ofJenevergrog.
in de groep van het Parthenon.Steedsechter
De naam is afkomstig van gromrain,eene
m oet de beeldhouwkunst het beginsel vast- ruw e stof,waarin deEngelscheadmiraalVerhouden, dat elk beeld eener groep, schoon non zich bj slechtweder kleedde,weshalve
een harmonisch deeluitmakendevanhetkunst- de matrozen hem pold Grog''noemden,werk. toch o0k op zich zelfeen afgesloten een naam, dien zj voortso0k bczigden van
geheel dient te vormen. W aar dit beginsel den met w ater vermengden drank,hun door
uit heto0g verloren wordt,overschrjdt de dien vlootvoogd als oorlam toegediend.
plastiek hare grenzen. Trouwens de oudGrolm an. Onder dezen naam vermelGrieksche en Romeinsche beeldhouwers heb- den wj:
Karel Imd/
tvi.q Y ïJA:?,VI von Grol-t- , een
ben altjd dien regel gehuldigd, waarom de
beeldhouwkunst der middeleeuwen en der Duitsch regtsgeleerde en staatsman.Hj werd
renaissance zich vaak weinig bekreund heeft. geboren te Gieszen den 23sten Julij 1775,
Wanneer de schilder groepeert,draagthj studeerde aldaar en te Erlangen in de regtenj
zorg, dathet motief,de hoofdpersoon ofhet vestigde er zich als privaat-doeent,werd er
belangrjkstvoorwerpvanzjn stuk hetmeest eerst buitengewoon, daarna g0W00n hoog'
uitkomt en in het voordeeligst licht zjne leeraar,zag zich in 1804 benoemd t0tpober-

plaats vindt,terwjlhj doorde bjkomende apyellationsgerichtsrath''en in 1815 totkan-

iguren den indruk van het geheel verhoogt. seller dbr universiteit, en aanvaardde in
H'
d H chtdaarbj naareenheid in deverschei- 1819 de portefeuille Van Justitie ill het
denheid, naar bevalligheid van ltjnen, naar groot-hertogdom Hessen. In 1821 werd hem
afwisseling en harmonie van kleuren en tevens hetbestuur van Binnenlandsche Zaken
m aakteen en ander dienstbaaraan de opvat- alsm ede het voorzitterschap in den minister-

ting van zjn onderwerp.

r= d opgedre en. Hj overleed 4en 14den

GROLMAN- GRONDBOEKEN.

Februarj 1829. Zoowelde Staata1sdeMniversiteit is veelaan hem verpligt.Zjne belangrjkste geschriften ztjn: pGrundsëtzeder
Criminalrechtswissenschaft (1798, 4de druk
1826)''- rueberBegriindung derStrafrechts
und derStrafgesetzgebung(1799)'',- pTheorie
des gerichtlichen Vert
àhrens in biirgerlichen
Rechtsstreitigkeiten (1800,4de druk 1820)''
,
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nant-generaal en kommandant der 9de divisie
weder in dienst, werd in 1832 t0t generul
van het leger in Posen en in 1837 t0tgeneraal der infanterie bevorderd,en overleed te
Posen den 15den September 1843. De pGe-

schichte desFeldzugs v0n 1815in die Niedep
landen und Frankreich (1837-1838,2 dlnl''

en de roeschichte des Feldzugsv0n 1814 in
en vooral het sllandbuch iiber den Code den östlichen und nördlichen Frankreich bis
Zur Einnahme v0n Paris (1842, 3 dl
n in 4
Napoleon (1810-1812,dl1- 3)'1.
Heinrielt DiefricFz von Grolman, een werk- stukkenl''zjn volgens zjne aanteekeningen

-

zaam Duitsch regtsgeleerde.Hjwerd geboren en onderzjn toezigtdûorzjn adjudant,den

te Bochum den 13den December 1740, stu- kolonelvon D- ïfz,Opgesteld.
deerde te Halle en te Göttingen,bevorderde
W illtelm A'
eiprïcA non Grolman,een broeder
in verschillende betrekkingen de nationale van den voorgaande. Hj werd geboren te
wetgeving in Pruissen, zag zich in 1817 t0t Berljn den 28sten Februarj 1781,studeerde
staatsraad benoemd,nam in1833zjnontslag, te Göttingen en te Halle in de regten,was

en overleedden zlsten October 1840 in bjna eenigen tjd in regterljkebetrekkingenwerkzaam ,doch werd bj hetuitbarsten van den
honderdjarigen ouderdom.
Karl Y ïJA:I- Georg von Grolman,een ver- bevrjdingsoorlog van 1813 a1smAjoor bjden
diensteljk krjgsman en de zoon van den landstorm geplaatst. Hj onderscheidde zich
voorgaande.Hj werd geboren teBerljn den in verschillende gevechten zoozeerjdat hem
3osten Julj 1777,trad reedsvroeg in dienst, hetllzeren Kruisvan de tweede klasse werd
klom bj de oorlogen in den aanvang dezer toegekend. Ilaarna keerde hj terug t0thet
eeuw spoedig op en werd in 1807 wegens korpsderregterljkemagt,erlangdedaarbjde
zjne uitstekende diensten bevorderd t0tma- hoogstewaardigheden,werdeindeljk geheimjoor.In1809ging hj in oostenrjkschedienst, raad in werkeljkediensten1idvandengtu tgwerd bj den generalen staf geplaatst,en raad,en overleed den lstenJanuarj 1856.
nam deelaan den oorl0g,doch vertrokw eldra
Grondbelasting,zie Belasting.
naarSpanje.Hierwerd hj aangesteld bj het Grondboeken.De boeken,Onder dezen
n eemdelingen-batal
jon,wasspoedig kolonel, en, vooral in het oud-Duitsche regt, onder
maar werd in 1812 bj de verovering van verschillende andere namen bekendybevatten
Valencia door de Franschen gevangen geno- in het algemeen de omschrjving van alle
men en naar Frankrjk gebragt.Nadat hj Rond- en andere onroerende eigendommen,
uit de gevangenschap ontsnapt was,trok hj en van de daarmede geljkgesteldezakeljke
naar Zwitserland en reisde van hier ond'
er regten, met opgave van hunne grootte,hun
dennaam vandenvoormaligenOostenrjkschen toebehooren, geregtigheden, lasten en be-

oëcier AïcAfer naar Duitschland, naar zjn zwaren.Naarmatevanhunnebestemmingzjn
zwager,den vrjheerron Rotenhan.Hiernam zj van publiekregteljken ofvanprivaatregtehj den naa'
m aan van Gerlaeh en lietzich ljkeh aard.Publiekregteljke ztjn zejwanaan de universiteit te Jena als student in- neerze ingevoerd zjn en gehoudenworden.
schrjven.Zoodl
'ahjechterdegeruchtenvernam Om t0t grondslag te dienen van de heëng
van den terugtogtderFranschen uitRusland, van '
slandsbelastingen:hetgeheelelandsgesnelde htjnaar zjn Vaderland,waar hj zich bied w ordt in distrlden verdeeld, en al de
echter voor de Franschen verbergen moest. daarin gelegen landeljke eigendommen met
Toen de K oning zich naar Breslau begaf, al de daaraan verbonden publieke en private
volgde Grolman hem derwaarts, doch hield lasten er in opgenom en, als m aatregel van
zich nOg altjd schuil, totdat het verbond administratie om de heëng der belastingen
tusschen Rusland en Pruissen t0tstandkwam . en andere lasten te vergemakkeldken,en de
Nu werd hj aanstonds weder a1s maloor bj opbrengst er van te verzekeren.Van privaatden generalen staf geplaatst en woonde de regteljken aard zjn die grondboeken,waarin
veldslagen van Liitzen en Bautzen,alsm ede ôf alleen de koop - ôt'elke andere overhetgevechtvan Haynaubj.Nadenwapenstil- gangstitel, benevens de stukken, waardoor

stand werd hj t0tluitenant-kolonelen na den eene schtlld ofeenig ander zakeljk regtop
slag bj Kulm ,waar een schot hem zwaar den grond is gevestigd, wordt oygenomen,
w ondde aan de heup,tOtkolonelbevorderd.
ôf dezulke, waarin - en dlt zjn de
Hjnam deelaandevolkerenslagvan Leipzig grondbxken in den eirenljken,warenzinen aan den veldtogt van 1814, en werd in alleerven,landeljkeelgendommen,en daardatJaar t0t generaal-majooren t0tdirecteur mede geljkgestelde zakeljke regten,nMuwvan het 2de departement van het ministêrie keurig worden Omsohreven, met vermelding
van Oorlogszaken benoemd.Bjhetuitbarsten Van de titels Van aankomst, Van de 0Vervan den oorlog van 1815 werd hjkwartier- gangen en van de namen dernieuwe verkrjmeester-generaal bj het leger van Blûeher, gers.Tevensvindtmen daarin aanteekening
waar hj t0tsteun verstrekte van Gneisenaw gehouden omtrent den aard van den eigendom

er onroerendegoederen en zakeljkeregten,
Na den Vredevan Parjskeerde hj terugt0t d
het ministérie van O0rl0g,doch nam in 1819 - de uitbreiding of beperking van de daarzjn ontslag en kochtgoederen in de Neder- omtrentbestaanderegten - en verderomtrent
Lausitz.In 1825 kwam hj echtera1sluite- alde du rop gevestigde schulden,b.v.hypo-
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theken - als andere lasten - zooals grond- ten einde het feit in het geheugen van het
renten, tienden, enz. - De grondboeken publiek te prenten, vooral van de jeugd,
hebben derhalve meer dan ééne bestemming. opdatin laterejaren de vaststellingdergren-

Zj kunnen dienen,om de administratie van zeninhunneherinneringmogtbljvenbestaan.
'
slands fnanciën gemakkeljker te maken; De vestiging van zakeljke regten eischte
om naauw keurig den aard, den Omvang en dergeljk ceremonieel,metgeljk doelbewerkde grenzen van de regten op onroerende zaken en regten te bepalen, en daaraan door
specialiteit en publiciteit meerdere zekerheid
en derhalve regtsveiligheid te verschaFen;
om de door derden op die goederen verw or-

stelligd. Later geschiedde die opdragt in
tegenw oordigheid en op het gezag van het
geregt: elders 0ok onder m edew erking van

de geesteljken.Hetgeschrift,datt0tbewjs
derhandeling werd opgemaakten plegtip be-

ven zakeljke regten tehandhaven en te be- zegeld, werd ingeschreven in een reglster,
schermen, en zoodoende het crediet, voor- en in originali ofin copie bj hetgeregt bezoover het met den grond in betreltking
komtt te bevestigen.Reeds Karelde Gzrpo/e

waard. Toen dat houden van zulk een regis-

ter op h004 gezag werd bevolen,en daaraan
bevalde ogneming en beschrjving van alde authenticitelt was verleend - toen het een
landeljlte elgendommen in zjn rjk,om de publiek archief was geworden van al de

resultaten daarvan in grondboeken neêr te stukken, die t0t onderwerp hadden regtshan-

leggen. Zoodra in de maatschappj de land- delingen betrel
tkeljk den grond en dedaarop
bouw een bedrjf is gewordenten debevol- gevestigde regten - toen w as de grondslag

king diensvolgens vaste w oonplaatsen heeft daar voor de latere grondboeken,en de regisingenomen, wordt de bebouwde grond eene ters van hypotheken. Zalhet doel,dat men
vandevoornaamstedermaatscbappeljkebezit- e1* mede beoogt, naar eisch bereikt worden,
tingen.Al is hjniet deeenire,toch zeker dan is het bestaan van een goed ingerigt

bljft hj langen tjd de aanzlenljkste bron kadl
uter onmisbaar (zie aldaar). De aard

van inkomen,en daardoor van w elvaart.Het der bestaande grondboeken is n0g verschilliytvoordehand,datde Staat,tervoorzie- lend, naarmate van de kracht,die men aan

nlnq in zjnebehoefte aan middelen,die be- de daarin vervatteinschrjvingen toekent.In
zittlng met lasten bezwaarde.Gedwongen of elk geval dienen ze te voldoen aan deze

vrjwlllig - t0tafkoop vaak van andereper- beide vereischten: publiciteit en specialiteit.
soonljke dienstbaarheden - werden talvan Onder het eersteverstaatmen,datde boeken
bezw aren van allerlei aard en strekking er zjn openbare stukken,ten allen tjde voor
op gelegd.
het publiek toegankeljk - 'tzj men een

H et leenstelselschiep daarnevens eene m e- dadelpk
- en regtstreeksch belang kan aantoonigte lasten, geregtigheden, bezwaren, die nen, ot'niet, - ten einde door hetnemen
op den bodem kleefden: 'tverschilvan stan- van inzage,ui
ttrekselsofafschriften zich op
denmetongeljkeregten enpligten- ridder- de hoogte te stellen van alledaarin geconstaen boerenstand - gafaanleiding t0t het ont- teerde regtshandelingen.
staan van verschillende soorten van goederen,
Specialiteitbeteekenthier,datdeeigendomdie zeer ongeljkmatig met allerleiregten en m en en regten in de grondboeken naauw lasten waren bezw aard. De Kerk vond ook keurig worden beschrevent datdeinhoud,
hare voornam e bron van inkomsten in zake- grootte en aard der perceelen, benevens de

ljke regten van yenot, onderscheiden van grenzen, Juist worden opgegeven,- dat de
aard en omvang,d1e doorhaar bj vervreem- soorten omvang derop den grondgevestiyde
ding van het goed ten laste van de opvolgende eigenaren werden gevestigd.O0k onder
de burgers onderling was de grond zotlgoed
a1s de eenige w are bezitting van eenige beteekenis:dientengevolgewas o0k hetvestigen

regten en lasten precies worden aangeduld,

zoodat er duideljk kan bljken, aan welke

beperkingen het regt van den eigenaar is

onderworpen. Geen twjfel mag er bljven

bestaan omtrent de hoedanigheid en hoegrootvan tjdeljk of voortdurend pandregtop den heid der op den grond gevestigde schulden,
grond z00 goed alsde eenige vorm van cre- 'tzj dezeopzich zelven a1s zelfstandigeregdiet verleenen. Zulk een m engelmoes van ten zjn gevestigd,ot'datzjaccessoireregten
publieke en private regten en bezwaren,doo1. zjn,strekkende t0tzekerheid voorde nakoniemand geheelgekend,en te zamen)alsieder mi
nqvaneenigeandereop zich zelvestaande
op zich zelf,onnaauwkeurig begrensd,stond verblndtenis. De titels van aankomst,de be-

natuurljk nietalleen den bloeivan den land- wjzenvan overgang,behûoxenmetdenamen
bouw zeer in den weg, maar maakte den der verkrjgers op even duideljke wjze te
eigendom van land en van zakeljke daarop w orden ingeboekt. In de grondboeken van
gevestigde regten zeer onzeker, en derhalve sommige landen worden deinschrjvingen in
minder in waarde. Geen wonder, dat vele
vorsten, reeds in 'tbegin der M iddeleeuwen,
vooral in Duitschland, op de gedachte kwam en om grondboeken aanteleggen,ten einde
in dien toestand van verwarring verbetering
aantebrengen.Reeds in het oud-Daitsche regt
hlad de overgang van eigendom van vastgoed
paats door opdragt oflevering,vergezeldvan
zinnebeeldige form aliteitenjin het openbM rj

de boeken,m eerofm inder volledig gehouden
overeenkom stig de hierboven gestelde ver-

eischten, gehollden voor volledig bewjsvan
de daarin opgenom en regtshandelingen en
feiten:in andere landen constatéren zj alleen
hetbestaan dertitels en bewjzen,wierregtskracht,hoewelniet geheelonafhankeljk van
de inschrjving, toch buiten haar om kan
worden bestreden en ontzenuwd O ortegen-
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bewjs.In '
teerste gevalisde ingeschreven kapitaal te verschaFen,om 0ok den qrond,
yersoon eigenaar Of regthebbende doûr de zooals men het noemt, met het credlet in
lnschrjving,en behoefthjzjn regtdoorgeen aanraking te brengen. Van daar de naam
ander middel te staven:in 'tlaatste kan de yrondcrediet. Het is dus geene afzonderljke

deugdeljkheid van den inyeschreven titel soort van crediet:het woord beduidt alleen

worden aangetast en 'tbewps worden gele- het streven en zoeken naar eene doelmatige
verd, dat de ingeschreven regthebbendenooit wjzevancredietverleenen,waarvanmetvoorregt op de zaak heeftqehad,Ofminder dan deel door de eigenaren van den grond kan
geboektis,ot',dathj zjn regtgeheelOften w orden gebruik gemaakt. De groote bedeele heeftverloren.V00r de deugdeljkheid langstelling in den bloeivan den landbouw ,
van beide stelsels valtveelte zeggen,zooals die tot het bespreken en in 'tleven roepen
00k beide hunne bezw aren hebben. Tn het van het grondcrediet a'
anleiding gaf, is en
eerste stelsel m oet de waarde,geldigheid en wordt n0g vaak getemgerd dooreenevrees,
de krachtder handelingen en titelsterbeoor- dat het een hersenschlmm ig denkbeeld is,
deeling w orden gesteld van den am btenaar Of waarvan deverwezenljking geen voordeelen,
het collegie,met hethouden der boeken be- maar slechts nadeelen aan den landbouw en
last: in hettweede wordt de waardéring der vervolgensaan de geheelemaatschappj,kan
gepubliceerde feiten en stukken aan het 00r- toebrengen. Die vrees wortelt in verschjn-

deelderbelanghebbende partjenOvergelaten, selen,te voorschjn geroepen dooronbesuisde
die,bj verschilvan opvatting,debeslissing proefnemingen,genomenm ethetuitgeven van

van den gewonen regter daarover kunnen eene Overmatige hoeveelheid papiergeld - op
inroepen. De overmagt,door het grondbezit zichzelfeen zeernuttigevorm van'tcrediet,en daarmeê zamenhangende regten als voor- waarvan de waarde door niets was gedekt,
naamste bezitting in 'tpubliek en 'tprivaat dan door de belofte van betaling door den
leven uitgeoefend, begint m eer en m eer te uitgever - eene belofte w aarvan men z00
wjken v00r desteedstoenemendewaardever- goed a1s zekervooraf wist) dat men ze niet
meerdering der roerende goederen.De regts- wilde en nietk0n nakomen (zie Law ,Zl
gLd-

handelingen,waarvan deze 'tOnderwerp zjl
z, zeeeompaynie).Men doetgeheelverkeerd,met
vereischen w einig Om slag en fbrmaliteiten.
het grondcrediet Op dezen grond te veroorVolkomene geljkstelling van '
tvast goed deelen. Het roekeloos uitgeven van papiermethet roerend in ditopzigtisonraadzaam ; geld of van eenig ander credietpapier,waar-

maar ook bj de handelingen betrekkeljk
immobilaire zaken en repele regten zj de
eenvoudige wilsverklaring van partjen hoofdzaak, en worde de krachtder handeling aan
zoo weinig mogeljkeformaliteiten gebonden.
De werking der handeling tegenover derden

van deuitgevernietvolgensallejrondenvan

waarschjnljkheidzekeris,dathp devoldoening,desgevraagd,behoorljk kan bewerkstelligen,is zwendelarj;het is Op onregtvaardige
wjze zich meester maken van de kapitalen
der ligtgeloovige menigte,die zich doorgoed-

wordeafhankeljkgesteld vaneenedoelmatige klinkende namen,groote beloften, in holle

wjze van qublicéren.Streng houde men vast yhrasesvervat,om den tuin laatleiden,om

aan de beglnselen van publidteit en specia- ln de hoop op buitengewoon voordeelige winliteit.
sten hare bezittingen in speculatiëntesteken,

Grondcrediet (crédit foncier). Crediet waarvan zj in deverstevertedegrondslagen

beteekent vertrowwen, elz wel, het vertrou- der berekening en de uitkomsten niet kan
w en,datdooreen bezittervan kapitaalw ordt beoordeelen. Deze fouten behoeven nu vol-

gesteld in hem , aan wien hj dat kapitaal strekt niet als noodzakeljke elementen van
geheel Of gedeelteljk ten gebruike atbtaat, 'tgronderediet beschouwd te worden. Men
leent.De om vang van dat credietverstrekken
is in de laatste eeuw verbazend toegenomen.
Men leentkapitaaluit,en neemt kapitaalop
onder allerhande vûrmen, tot onderscheiden
doeleinden en vûor verschillende bedragen,die
te zamen kolossale sommen uitmaken.Handel

en njverheid trekken daaruit hun voordeel;
'
tltapitaal, dat zj behoeven, wordt hun in
ruim e m ate voorgeschoten door de kapitaalbezitters,die zelven op hunne beurtdoor de
w erking van 'tcrediet voortdurend vruchten

trekken van fbndsen,waarvoorzj zelven op
'toogenblik geene bestemming hebben?en die
dus a'
nders renteloos zouden liggen.Een tak

der menscheljke njverheid

spreekt van personeelen van reëelcrediet.H et
et'rste bestaat dan, als de zekerheid voor de
nakom ing der belofte tot terugbetaling van
'tverstrekte kapitaal allêén berustop de belofte van den persoon Van den leener;men
spreekt van reuel crediet, als die terugbetallng den uitleener bovendien wordt gewaarborgd door een pand, in roerend of Onroerend goed waarop d6schuld,bjgebrekevan
vrjwillige, tjdige voldoening, kan Yvorden
verhaald. Nu hangen het bedrag, de duur
de voorw aaxden der l
eeninyen voorzeker af
van de zekerheid,die den ultleener verschaft
wordt omtrentde teruggaat'van hetgeleende;

en wè1 eene deze Op haar beurt is wederom afhankeljk

zeer voorname - de landbouw , wordt met van de middelen van dwang,die ingevalvan
de voordeelen dier algemeene,ruim e crediet- nood den schuldeischer ten dienste staan,om
verstrekking n0g zeerstietïnoederljk bedeeld. zich door executie voldoening van de sohuld
M en heeft sints het laatst der vorige eeuw te bezorgen; de middelen Om totexecutie te
beproefd) om credietinstellingen in hetleven geraken staan w ederûm in naauw verband
te roepen,die zich ten taak stellen,Om ook met den aard van den verst
rekten waarborg.
M n den landbouw het zo0 zeer benoodigde En nu geldtvoorzeker0Qk n0g in onzen tjd
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de oude regtspreuk,dater metmeer veilig- ziteene dergrootemoe/eljkheden van dezen
heid te steunen isop zakeljken dan op per- eredietvorm voordenschuldenaar:hj isversoonljkenwaarborg;en almogeaanhetgrond- pligt,om binnen kort,plotseling,eenkapitaal
bezitonder onzebezittingennietmeer dievoor- afte lossen,dat,in zjnezaak gestoken,n0g
nam eplaats- als'twarealsalleenheerschende niet gereproduceerd en derhalve niet binnen
toegekendworden,diehetinvroegeretjden 'tbereik van zjne inanciéle krachten ligt.
innam , (zie Grondboeken), toch is en bljft Kan hj zich nu niet Oogenblikkeljk nieuw
hetaltjd een fondsvan duurzame en belang- kapitaal aanhalen,ten einde zjnen crediteur
rjke- in demeestbeschaafdelanden- van te voldoen- eeneoperatie,waaraan vrjwat
steeds rjzende waarde.Moetmen erzich nu moeite en kosten besteed moeten w orden - #
nietoververwonderen,datJuist debezitters dan Tvacht heua de gedwongen onteigening
van dit fonds op de minstvoordeelige voor- meteen n0g grooteren nasleep van bezwaren,
waarden kapitaal kunnen te leen bekomen? onkosten en onaangenaamheden,diezjnmaatchappeljkbestaantenOndergangvoeren.KaGeen bedrjf, dat de toeganp tot de mild s
vloejende bronnen van publlek en privaat pitaal leenen is voor den landbouwer even
crediet zo0 moejeljk gemaaktwordt,alsde onvermjdeljk a1s voor hen, die andere belandbouw.Een vorm ,om verschillendehierna drjven uitoefenen,getuige demillioenen gulte vermelden bezwaren minder verkiesljk, den, die Jaarljks op hypotheek worden uitstaat t0t zjne dienst, nameljk: leenen op gezet;even gereedeljk kunnen weaannemenj
hypotheek. Vanwaar die bekrompenheid,die dat de eenige thans gebruikeljke vorm van
schuwheid van de kapitalisten, om 00k den creditverleenen aan den landbouw - het

landbouw met kapitaal,datnoodzakeljk in- leenen op hypotheek - Onvoldoend is ter
strumentt0t productie,tehelpen,terwjlzj bevrediging van de behoefte aan credi't in
met kwistige hand onder allerhande vormen ditbedrjf.
en op onderscheidene wjzen handelenindus- De economisten en staatslieden hebben door

trie methetovervloedigekapitaalvoedt?Gr0o- het scheppen van het grondcrediet al deze
tendeels is dit gebrek te verklaren uit den bezwaren uit den weg trachten te ruimen;
twjfel,dien degeldschietervoortdurendmoet om den landbouw even grootevoordeelen van
bljven koesteren omtrent de deugdeljkheid het crediet te doen trekken, a1s de overige
en zekerheid van den waarborg,dien deland- takken van njverheid,moetmen devervulbouwer kan aanbieden4alléén deugdeljkheid ling der navolgende voorwaarden verwezenen zekerhei; geven veiligheid en vertrouwen. ljken:den langen duurderleeningen en de
Omtrent den eigendom van grond, en de onbewegeljkheid der in onroerende goederen
daarop klevende lasten en regten bestaatzelfs gevesti
gde kapitalen moet men vereeniqen
onder de wetgeving der tegenwoordige meest met de snelle en gemakkeljke beschikklng
beschaafde natiën - 00k Onder de onze - over de aan den landbotlw geleende fondsen.
n0g te weinig zekerheid, en deze zekerheid De kwestie was sints lang .
in geljken zin
le staatsleeningen; de Staat
is vooral hier van zeer grooten invloed op opgelost voor (
de waarde. Aan de vereischten van speciali- leent ook voor langen - meest zelfs voor
teit en publiciteit, zonder welke een goed onbepaalden - tjd:hj verbindtzich meestal
georganiseerd stelselvan grondeigendom onbe- niettotaoossing,en heeft,zoohjaldaartoe
staanbaar is, wordt nog niet ten volle vol- overgaat, noch vrjwillig,noch gedwongenj
daan.Bovendienverschillendeleeningen,w elke het belang van zjne schuldenaren, maar
ter dienste van den landbouw gesloten w or- alléén zjn eigen,op hetoog;doorhetvestigen

den,vandie,welkeanderebedrjven tehulye van altjddurende renten en het openen van

moeten komen, hierin, dat zj noodwendlg een Grootboek heeft hj alle moejeljkheden,
van langen duur moeten zjn,omdatde ka- die voor den schuldenaar uit de niet-aoossing
pitalen, die t0t verbetering van den bodem zouden kunnen ontstaan, afgesneden; door
verbruikt w orden, slechts op den duur, na den verkoop van het schuldbewjs ten laste
verloop vaak van langen tjd,gereproduceerd van den Staatkrtjgtde crediteur,zoodrahj
worden.Hetdaarin gestoken kapitaalzitvoor wi1,zjn kapitaalterug,nietvan zjnendebieen geruim aantaljaren als'twarevast,en teur,maar van iemand,die in zjne plaats
is aan den 0mloop onttrokken.Nu moge het schuldeischer van den Staat wi1worden.Z00
waarzjn, dataan den lalzdbouw - meestal iets kan Ook den grondeigenaren hetgenot
op hypotheek - Juistdiekapitalen verstrekt van credietverzekeren;menvormezichslechts
w orden, waarvoor de eigenaren eene vaste eene vereeniging, die den langen duur der
belegging zoeken,zooals het heet:toch laten leening weet te verbinden aan de circulatie
voorzeker vele kapitalisten zich van zulk eene der voor de leening verbonden waarden. In
belegging weêrhouden,Juistomdathetkapi- Pruissen,België,Polen en laterinFrankrjk
taal voor zöölang aan hunne beschikking is is m en er in geslaagd zoodanige instelling te
onttrokken. En (% opnemer van 'tkapitu l vestigen.
De Staat treedt Op a1stusschenpersoon tuskan zich evenmin op grond van hetgeleende
crediet laten verleenen, zooals de fabriekant schen de kapitalisten en decredietverlangende

en handelaar, in tjd van nood,we1kunnen landbouwers.Htjonderzoektnaauwkeurig den

doen. D e hypothecaire schuldeischer kan bo- toestand van het pand van hem ,die daarop
vendien krachtens beding van de overeen- crediet verlangt, en stelt de waarde daarvan
komst zieh de beschikking over 'tgeleende Oëciëelvast.Htigeeft pandbrieven uit aan

fondswederem verschaFen;maarJuisthierin toonder, waarbj '
trœt van eerstehypotheek
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wordt verleend op een bepaald aangewezen

gebraik te Daken, om zich kapitaalte ver-

perceelt0thetbedragvan 500/0dergetaxeerde
waarde;zj,diekapitaalwenschen tebeleggen, kunnen zich zulke pandbrieven koopen,
en bj behoefte aan teruggaafvan hetkapitaal.kunnen ze zichdiedoordegemakkeljke

schaFen,ten einde zjn bedrtjfbetertekunnenexploitéren enverbeteringenaanzjngrond
t0e te brengen,wordtdoor deze credietinstellingen Oneindig beter,gemakkeljkerenvoordeeliger geholpen: dan door het leenen op
hypotheek van een particulier.Hj kan er
nu zeker op rekenen, dat de leening van
eenen voorafbepaalden duurza1zjn:dathet
ten alletjde volkomen in zjnemagtza1liggen, om de hoofdschuld bj gedeelten afte
lossen,mits hj niet beneden het gestelde minimum bljve;hj isbevrjd van dekosten en
lasten van het vestigen en opzeggen tener
hypotheek - en, niet het minst hj is
gewaarborgd tegen onverwachteexecutie door
plotselinge, Ontjdige Opeisching van 'tver-

overdragt dier stukken aan iemand,die geld
over heeft,ligtbezorgen.De Staatzorgtvoor
de gel-egelde betaling van den interest en de

6
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den kapitaalzoekenden grondbezitterverschaft

hj de noodige fOndsen t0t uitoefening van
zjn bedrjf, en t0t verbetering van zjn
grond 0I!demeestgunstigevoorwaarden;hj
kan kapltaalkrjgen!zooveelhem goeddunkt,
mits niet boven 501/0 der waarde van zjn

pand en nietbeneden zeker, zeer laaq ge- strekte tonds.Neemt de Staat de r0l op zich
steld,bedrag- in Frankrjk isditminlmum

100 francs - :de leening kan worden aangegaan voor langen, zelfs voor zeer langen,
duur, naarmate van de behoefte; de hoogte
van den interest en het bedrag der kosten

worden zo0 laag mogeljk gesteld; en ten

slotte:den schuldenarenwordtdeyelegenheid

gegeven om de hoofdsom bj klelne,vooraf
bepaalde,sommen,afte lossen,tegeljk met
de voldoening van de verschuldigde renten en

Van middenpersoon tusschen de aanbieders
van en vragers naar kapitaal,dan wordtde

zekerheidvan deze wjzevan credietverstrekken daardoor nietweinig bevorderd;- even
groot vertrouwen kan evenwel verworven
worden doox eene goed ingerigte vereeniging
van landbezittersonderling.De Bolidariteitder
belangen dringt hen t0t naauwgezet onderzoek der aangeboden panden en t0t wederkeerige strenge contrôle van elkandershandelingen. De bezwaren tegen de oprigting en

kosten;deze gezamenljkeaiossing geschiedt
in termjnen,annniteiten,zoodat de hoofdsom werking dezer soort van instellinyen ingelangzamerhand door den debiteur wordt ge- bragt,dat zj ligtvaardige speculatlën in de
delgd,metdien verstande,dathethem altjd hand zouden werken - , dat hetdoeleven
vrjstaat, Om tegeljk meer dan de gestipu- goed bereikt k0n worden door de thans be-

leerde annuïteit te voldoen, en zelfb Om (1e staande hypotheken door raan order Btelling''
geheele hoofdschuld in ééns afte lossen.De verhandelbaartemaken- (zieSqpotheek)-j
tknctie van den Staatin dezen kanevengoed, en dat toch geene meerdere kapltalen, dan
ja,n0gbeter,wordenwaargenomen dooreene tegenwoordig,t0tontwikkeling van hetland-

particuliere vereeniging van landbouwers.Zj bouwbedrjf beschikbaar zouden zjn - bljkunnengemakkeljk eenenaamlooze vennoot- ken in de practjk volkomen onjuist en 0nschap vormen, die op geljke wjzealstus- waar.De eerste der hierboven beschreven in-

schenpersoon Optreedt tusschen de kapitaal- stellingen isonderIkederik de GrOOJ:t0tstand
bezitters en kapitaalzoekenden. De persoon- gekomen na den Zevenjarigen 00rl0g in 8iljkesolidariteitdier vennooten Jegensdecre- lezië:- vooralin Polen,Duitschland,België,
diteuren - zooals in Polen - levert een en in Frankrjk - waar sedert 1852 en 1854
hechten steun voor 'tophouden van hetcre- de Staat zulk eene organisatie vestigde -

diet; o0k het vormen van een afzonderljk verheugen tal van dergeljke instituten zich

waarborgfonds uit de daarvoorm et zeker be- sints lang in eenen grooten bloei, w aarvan
& ag verhoogde
contributiën - zooals in Bel- de vruchten zich vertoonen in een steedstoe*
gië - kan daartoe even goede diensten be- nem ende w elvaart van den landbouw .In ons
wjzen. Zoo zjn aldevoorwaarden vervuld, land verspreiden nog slechts een paar hJ'powaaronder aan den landbouw Op ruime schaal theekbanken eene geringe mate van den ze-

gemakkeltjk crediet kan worden verleend.De gen, die van soortgeljke credietverstrekking
lasten,bezwaren,gevaren en kosten van het t0t bevordering van den bj ons in zulk een

voorschieten oy hypotheek zjn t0t op een ruim en om vang beoefenden landbouw ver-

minimum herleld. De geldschieter zoekt de wacht zou kunnen worden.
pandbrieven even gaarne a1s eene eerste hyG rondeigendom ,zieEigendom en Grondpotheek;hj isvrj van eenpersoonljk,bjna 1)er#::Jïzw.

Gronden,zie Aardkorst.
altjd onvolledig, onderzoek naar dewaarde
van zjn pand;hj ontsnapt de gevaxen van
Grondelofgrondeling (G0bi0)isde naam
misleiding en bedrog aan den kantvan zjnen van een visschengeslacht, hetw elk t0t de
schuldenaar;hj is verzekerdvan destiptste fàmilie der kargers en t0t de afdeeling der
voldoening van den interest, en behoudtde W eekvinnige Bulkvinnigen behoort.Hetondervrje beschikking overhetin den grond vast- scheidt zich door 2 baarddraden aan den

gelegd kapitaal.Geldschieteren opnemerkun- hoek van den mondjdoorgrooteschubben en
nen 'tzoo 00k veel beter eens worden over door eene zeer weeke rugvin.D egewone.çrt)Al'tbedrag van hetuitte leenen kapitaal,dan deling (Cyprinus gobio) heeft een rond lig-

bj 'tvestigen eener hypotheek.
chaam en een oljfgroenen rug metdonkere
Delandbolwer,dievan zjncredietwenscht vlekken,terwjlde buik wit is en 0ok de
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vinnen yevlekt zjn,Deze kleinevisch leeft voorregt in het betalen en dragen der belasin de rlvieren van Europa,meestaldigtbj tingen en andere Staatslasten.De regtspraak

dengrond,woeltzich deswintersinhetsljk, doorparticulieren en anderefeodale,heerljke
en is zeer goed van smaak.
regten w orden opgeheven,deelstegen,deels
zonder scbadevergoeding.D eregterkanalleen
Grondqebied,zie Gebied.
Grondus,zieIJS.
dooreen vonnisvanzjn ambtontzetworden.
Grondregten noemt men dein 1848door Deregterljkeen administratievemagtworden

de Constitue
'rende Duitsche Nationale Verga- streng gescheiden.De gem eente genietzekere
dering.aangenomen en vastgestelde algemeene zelfstandigheid in 'tbeheer van hare eigene
regten,welke in de algemeene wetgevingvan zaken, en kiest haar eigen bestuur. Ieder
hetDuitsche rjk aan de natie gewaarborgd Duitsche Staat zal eene staatsregeling hebben
zouden worden,en die als 'twareden grond- m et eene volksvertegenw oordiging en verantslag zouden uitmaken v00r de ontwikkeling woordeljke ministers.Devolksvertegenwoort aandeel in de w etgevende en
der vrjheid van hetDuitschevolk.Men kan diging heet'
die verklaring van Grondregten eenigzins ver- houdttoezigtop de uitvoerende magt.- Deze

geljken metde Magna OAtZrJI, de Petition in derjkswetvastgestelde beginselenwerden
p/'riyltts en de Will#'rkAfdvan deEngel- door 29 Staten aangenomen, evenwel niet
Bchen, evenals met de beginselen, die d00r zonder strjd tusschen de regéringen en de
het Congrès der Vereenigde Staten in het volksvextegenwoordigingen. Terwjlgenen de
Jaar 1776 t0tgrondglagen van hetStaatsreqt beginselen zo()beperktmogeljk wilden toewerden aangenomen. De Fransche Revolutle passen,eischten deze eenerojale,mildetenin 1789 deed hal'e eerste Constitutie vooraf- uitvoerlegging.
g=n van soortgeljke verklarinq:ladlclara- Oostenrjk, Pruissen, Betleren, Hannover
ffp?ldes drtlif.xdel'komme.DeDultscheGrond- en etteljke kleinere Staten namen de grondregtenwerdenopgenomeninhetRjksstaatsblad regten in het geheelniet aan.In hoofdzaken
van 28 December 1848.Zj moesten hetDtlit- belangrjk gewjzigd, huldigde Pruissen de
sche volk tot een voormuur tegen aanvallen grondregten indegeodrojeerdeStaatsregeling
op devrjheid strekken)en in de wetten der van 5 December 1848,herzien 31 Januarj
afzonderljke Staten wûrden opgenomen;voor 1851,in een titelmet hetopschxift:pRegten
deze waren ze norma's,regels,die niet beperkt ot'geschonden mogten worden. Ziehier
eenige dervoornaamstebeginselen.IederDuitscher heeft het Rjksburgerregt.Vrjheid van
persoon en goederen is aan elken Duitse'her
verzekerd. De vrjheid van arbeid wordtten
volle erkend.De burgerljke dood wordtafgeschaft1 zoomede dedoodstraf,Vrjheidvan
beweging bestaat vool' een ieder;ontneming

der Pruissen.''

dier vrjheid kan alleen gescbieden kraehtens
vonnis van den regter.Alle standen zjngeljk
voor de wetqde adelis als stand opgeheven,
en geniet geene staatkundige of burgerljke
voorregt
en n3oer.
Dga
enk
openbar
e0n
toe
eljk.e ambten zjn
ieder
V00r
De dienstpliyt
is algem een, plaatsvervanging is af
keschatt.

toe,om aan datbesluituitvoerinq tegeven.

Volgens een Bondsbesluitvan 23 Auyustus
1851 moesten deyrondregten inalleDultsche

Staten,waarzj lngevoerd waren,wederom

buiten werking worden gesteld.De Duitsche

Bondsdag was binnen een paar jaren van

hare vrjzinnige denkbeelden geheeibekeerd;
de DuitscheregéringenderafzonderljkeStaten
legden metgroote langmoedigheid er zich op

Z00 verdwenen de grondregten ult de verschillende wetgevingen.

Grondrente. De medewerking van drie
factoren is tot de voortbrenging onmisbaar;

die drie ztjn:arbeid,kapitaalen natuurkracht.
Behalve den arbeider en den kapitalistisvoor

De1jfstraFen worden opgeheven.Dewoning, de voortbrenging detoestemming noodig van
evenals 'tgeheim der brieven is onschendbaar. hem , die doûr de instellingen en de inmgting
Drukpersvrjheid bestaat:decensuur en elke der maatschappeljke Ordeeenigeuitsluitende
belemmering dergedachtenvrjheidisafgeschaft. beschikking heeft over de benoodigde natuurDe regtspraak wordt alleen door gezworenen kracht;hj voor zich kan aanspraak maken
uitgeoefend. Ieder Duitscher geniet volkomen Op een deelvan hetproduct,alsprjsvoordie
geloofs-en gewetensvrjheid5'tgenotvan bur- toestemm ing.D e grond isde voornaamste der
gerljke-en burgerschapsregten,isonafhanke- natuurkrachten, die vatbaar zjnt om door
ljk van de godsdienstige gezindheid.Er is iemand in bjzonder eigendom te worden begeene staatskerkq geen kerkgenootschap ge- zeten, en hetgeen voor hetgebruik van dat
niet eenig voorxegt boven een ander. E 1k land w ordtbetaald,heetgrondrente.Landeige-

kerkgenootschap regeltzjn eigen aangelegenheden. Het burgerljk huweljk wordt ingevoerd.Vrjheidvan onderwjsbestaat:deStaat
zorgt overal voor openbaar onderwjs. Het

naren vormen deeenigevrjtalrjkeklassevan
menschen, die aanspraak kunnen maken op
een deelvan 'tmaatschappeljk prodt
lct,alléén
omdat zj eigenaren zjn,alhoewelnoch zj,

regt van vereeniging en vergadering wordt noeh iemand anders,dien grondhebbenvoortden burgers gewaarborgd. De eigendom is gebragt.Degrondrentei
sdushet gevolg van
onschendbaar;allebeperkingen,aan'tleenregt een monopolle, alis het een natuurljktdat,
des
noods
nader
ge
re
ge
l
d
,aangenomen kan en
ontleend, zullen verdwjnen.Fideicommissen
w orden opgeheven; de vereeniging van goe- m ag w orden alseen fundam entdermaatschapderen in de rdoode hand''w ordttegengegaan. peljkewelvaal
't.Iedereen heeftland- ofde
De coniscatie van alle goederen zal niet be- voortbrenysel
e
n
ervan - noodig;slechtsweistaan; geen stand of persoon geniet eenig nigen bezlttenland.Heteerstezoekenvan eene
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volkplanting die zich ergens heeftgevestigd, vonden worden, tegeljk met de vergoeding
zal zjn de bevrediging van de behoette aan van de gewone mate van 100n en kapitaal-

voedsel.Een deel der bevolking wjdt zich rente; wederom za1 die hoogere marktprjs

al spoedig aan den landbouw ,en neemtdaar- van allekorengelden,onverschilligvanwelken
toe het land in bezit,datvoordevrjetoe- grond hetafkomstig is; wederom za1voorde
eigening open ligt. Het bepaalt zich alligt eigenaren van betere gronden eene overwinst
eerst t0t den m eest-geschikten,den vrucht- overschieten, grondrente genaamd;nu zullen
baarsten en bestgelegen grond,die voorden gronden, die te voren haarniet opleverden,
geringsten arbeid, de beste en meeste vruch- het wéldoen, en de gronden,die ze reeds
ten levert. Zoolang zulke goede gronden n0g gaven,eene grooter bedrag aan hunneeigenanaar kenze voorhanden zjn, en e1k desver- ren te-baat doen kom en.H etm aakt in beginkiezende even deugdeljke en overvloedige sel geen verschil,ofhet meerder benoodigde
vruchten verbouwen kan,is ergeene sprake voedsel telkens gekweekt wordt van nieuw
van grondrente. Geene pacht z0u er betaald in bebouw genomen gronden, of wel doox
worden, dan alleen ter verzekering van de intensiever bebouw - datis ruimere besteng van arbeid en kapitaal- van gronden,
gewonemate van renteaan hetkapitaal,dat di
ln een sttlk grond mogt gestoken zjn.De die reeds in gebruik genomen waren.Immers,
hap van den grond,
vruchten behoeven slechts te vergoeden loon het is eene vaste eigense.
en interestt0thet gew oon bedrag.De bevol- dat hj welmeer vruchten oplevertmaar niet
king groeit aan; er is meer voedselnoodig. in dezelfde evenredigheid, a1s de m eer dan
Meer grond moet er in bebouw w orden ge- te voren aangewende hoeveelheid arbeid en
nomen, alligt van mindere soort - '
t zj kapitaalz0u doen verwachten.De eerstehoem inder vruchtbaar ofmindergoed gelegen - : veelheid arbeid en kapitaal levert dus, verôf,ermoetmeervoedselgewonnenwordenvan geleken metdelatereverm eerdering,degrootdenzelfden grond,diereedsgecultiveerdwordt. stequalttiteitvoortbrengselen,delateretelkens
Gronden moeten worden Ontgonnen,die men in evenredigheidminder.Men krjgtduskapivroeger Ongebruikt had laten liggen,om dat taal, dat onder m eer ofminder gunstige omzj meer aanwending van arbeid en kapitaal standigheden in den grond is gestoken;het
zouden geëischthebben,om erevenveelvrucht kapitaal onder dem instgunstige voorwaaxden
van te trekken, a1s van de beste gronden, aangelegd levert niet meer dan de gewone
en omdat deze meerdere kosten van voort- kapitaalwinst,geene grondrente,evenmin als
brenging toen nietvergoed zouden zjn ge- het minst voordeelige land - in vruchtbaarworden. De klimmende behoelte aan voedsel heidot'toegankeljkheid- ,datopeengegeven
bj hettoenemen derbevolking noodzaakttot oogenblik bebouwd wordt; hetkapitaal,dat
dezen bouw ;de prjs van hetvoedselmoet ondergunstigervoorwaardenisgeplaatst?levert

natuurljk eerstzo0hoog gestegen zjn- en meer dan de gewone rente - en julst dat
datdoethjvanzelfdoordemeerderevraag- , meerdere is wederom grondrente.ofmen nu,
datde hoogere productiekosten van den bouw bj de behoefte aan meer voedsel, dit wil
op slechtere gronden vergoed worden ;anders
z0u de Ondernemer, die slechtere gronden

halen van t0t dusver onontgonnen,dan wel
van reeds bebouwd land, is geene kwestie

Mnpakt,zjn kapitaalen arbeid bestedenzon- vau beginsel,maareenvoudig eenefeiteljke,
der 'tgew one bedrag aan rente en 100n te diede bebouwerzalmoetenbeslissen,terwjl
ontvangen.De marktprjsvolgtdeverhooging hj de keuze doet,watvoorhem in '
tgegeven
van den productieprjs;de marktprjs van alle geval het voordeeligst zalzjn.Dat hetvoor

van den yrond geteelde producten isomhoog eenezekere landstreek benoodigdeqraan,ge-

gegaanq nlet alzoo de productieprjs. Op de heelOt'gedeelteljk,niet binncn deelgengrenbetere gronden is die even hoog,alstevoren. zen geteeldtmaarvan buiteningevoerdwordtt
Het verschil tusschen die productieprjzen - brengt in de hierboven gestelde theoriegeene
welke verschillennaardedeugdeljkheidvande verandering aan; imm ers de kosten van vergronden - is eent? overw inst, die aan de voer.met alwat daarbj behoort,maken 0ok
eigenaren der betere gronden te beurt valt een deeluitvan de prodtlctiekosten envormen
zonder eenige inspanning van hun kant,alléén mede den natuurljken prjs van datingevoerde

door den lo0p der Omstandigheden;zj heet koren.O0k hierishetwederom eenefeiteljke,
grondrente. Dezelfde loop van verschjnselen geene principiéle kwestie;de vraag isslechts:
zal zich herhalen, zoodra de bevolking we- wat is voordeeliger, op meer bezwarende
derom toeneemt. Deze heeft daartoe èn llet voorwaarden graan te telen binnen eigengrenvermogen,èn de neiging,zoolang zjdeuiter- zen,ofhetvan buiten 'slandstelateninvoeren?
ste grenzen van hare m iddelen van bestaan De landbouwer en de handelaar zullen zamen

niet bereikt heefl, - een vermogen,datzj dezepractische kwestiemoeten oplossen.Zieevenwel kan en behoort in te toomen door daarln korte woorden de uiteenzettingvande
die neiging vrjwilligteonderwerpen aan eene zoogenaamde theorie der grondrente. In het
verstandige zelfbeperking.
laatstdervorige eeuw iszj voorheteerstte
W ederom moet m en gronden van slechtere berde gebragt door een Engelsch staathuishoedanigheid gaan bewerken; wederom zal houdkundige,Dr.Anhrsonqeenigen tjd als
deprjssr
anhetgraan rjzen- graan kan t0t 'tware vergeten,is zj met groote helderheid
type worden genomen van alle voortbrengse- uitvoerig uiteengezetdoorzjne land-envaklen van den grond - ,totdatdeproductieprjs genooten,Ednard WQ,:J,u'Valth'tts en Ricardo.
uit de vruchten diermindere gronden kan ge- De naam van den laatsten beroemden econo-
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mist- een opvolgervan Adam S-if:- ishaar vergelding van al de kosten van arbeid en
n=m geworden;zj isbekend a1s,detheorie kapitaal,door hem van den beginne afvoortvan Ricardo''.Schrander uitgedaer
ht en uitge- durend aan de bereiding van den grond bewerkt a1s zj is,wordtzj door mannen van steed.Die redenéring moet,volgenshem jleinaam a1s feiteljk en logisch bestaande,als den t0t de ontkenning van 'tbestaan der
waar,erkend:de groote JoknSflr fMillver- grondrente. De eenvoudigste verschjnselen,

klaartvanl
haar,datzj eenedervoornaamste die we dageljkskunnen waarnemen - zooleerstukken derstaathuishoudkunde is,zoodat als, dat de landht
lxen in korten tjdbelanger,vöördatzt
lwèlwasbegrepen,geenev0l- rtik kunnen stjgen,ôf,dattweenaastelka&r
doende verklaring k0n Nvorden gegeven van gelegengrondstukkenongeljkewaardebezitten
vele der meest-ingewikkelde verschjnselen in door de van nature Ongeljke vruchtbaarheid
hetmaatscbappeljk leven.Vananderekanten - werpen dieredenéring dadeljk omver.De
isharejuistheiden gegrondheid- enderhalve Amerikaansche eC0n00m Olrd!/ Roardo's
haar bestaan - door mannen van naam fel grootste bestrjderin deze materie- ontkent

bestreden,en wordtten sterkste ontkend, èn hetbest
aan dertheorievoornameljk0ggrond,
dat de feiten,waarop ze steunt,waarzjn, datde eerste onderstelling derredenénng van
èn dat de gevolgen, zooals vooral Roardo Roardo onwaar is: hj bewjst, dat eene
ze uit die feiten heeftafgeleid,logisch juist nieuwevolkplanting zich in den beginnesteeds
zouden Wezen.W e zullen nu even beknopt de met de schraalste en slechtste gronden be-

argumenten'
,van dezezjdeterbestrjdingaan- helpt, omdat zjaanvankeljk noch hetkapigevoerd,nagaan,0m ,terwjlwedaarovermet- taal, noch zelfs de arbeidskracht bezit,om

de vruch*are gronden te ontginnen en hunne
al te weelderige groeikracht te beheerschen.
sommige gevolgen eenigzins gewjzigd, te Het komt 0ns voor,dathetbestaan dergrondrente van de waax- of onwaarheid van dit
handhaven.
De theorie is geene denkbeeldige voorstel- zuiver historisch feitgeenszins afhankeljkis,
ling van hetgeen onder zekereomstandigheden omdat toch na verloop van zekeren tjd de
gebeurenkan,maareeneberdeneerdeverklaring toestand zich za1 voordoen w aarop Rieardo

een 0ns oordeelte kennen geven,hetbestaan
der theorie in 'talgemeen, al is het o0k in

van '
tgeen werkeljk is in demaatschappj, degrondrentebaseert:nameljk,datertegejk gronden incultuurzjnvan zeerongeljke
7ooalszjdbestuten zich ontwikkelt,envan 1
tgeen aarin noadzakeljk gebeuren moet. vruchtbaarheid. Eene andere bedenking tegen
d
Detegenstandershebben dienoodzakeljkheid e leer van Roardo bestaathierin,datmen

noodlottn genoemd,in dedubbelebeteekenis eene classifcatie van gronden, naar hunne
van onvermjdeljk en rampzalig. '
tGevolg vruchtbaarheid, zooals hj die maakt, niet
van dezen 100p der omstandigheden z0u dan
zjn,dat de toestand van den bevoorregten
grondeigenaar h0e langer, h0e voordeeliger
w erd ten koste van dem enigte,diegeen deel
aan den grondeigendom heef',en dat,zonder

eenige verdienste zjnerzjds, zonder dat hj
meer dienst bewjst,alleen doordevermeerdering der bevolking en de ontw ikkeling der

maatschappj.Deprkz
'en dernoodigstezaken,

mag aannemen4datdeovergangen z00 talloos

vele en z00 zamengesteld zjn,dathetonmogeljk is,in eenevaste maatvan vruchtbaar-

heid een kenmerk van onderscheiding te vinden.En bovendien ,zegtm en!'tbegripvruchtbaarheid is louter betrekkeldk. In waarheid
is een zaet planten bedekt heideveld even
vruchtbaar,a1sde digtbegroeide Aveide;alléén
Nverktde vruchtbaarheid van den bodenz dââr

der grondstoFen en voedingsm iddelen vooral, anders dan hier.Elkegrond heeftzjn eigen
worden M nhoudend hooger;devervulling der voortbrengsel, en is daarvoor 'tvruchtbaarst.
eerste behoeften w ordt dus langzamerhand De eene leent zich 'tbest t0t verbouw van
moejeljker, voortdurend kostbaarder;'t100n rogge, de ander is meer geschikt t0tde tarvan den arbdder - 'wè1 te verstaan het weteelt. Soms kweekt men zelfs in 'tgeheel
werkell
jke,niethetl00n ingeld- wordtBteeds geene voedingsm iddelen, maar andere grondgeringer, en tegenover die algemeene verar- stoFen,zooals vlas,meekrap,enz.,omdatdit
m ing staatdegrondeigenaar,diedoordatalles, in het gegeven gevalm eervoordeelaanbrengt.
Men vergeet, dat de classifcatie atléén gezondereigen toedoen,altjdhoogergrondrente
geniet. Communisten en yocialisten vielen makshalve gemaaktis, om de redenéring gevooralop soortgeljkegrondendetheorieaan, reeder ingang te doen vinden.O0k den uiten betoogden,dat,a1szj waarwas- het- stekendenverdedigerdertheorieisdeeindelooze
geen ze wè1wilden aannemen - zj bestond nuancéring van vruchtbaarheid zeker niet onkrachtensde tegenwoordige ordeningdermaat- bekendqmaardezekan alleenvaninvloedzjn

schappj - voornameljk doorhethandhaven ophetaantalkl
assenjnietopdeclaBsiflcatig
van den bjzonderen eigendol,ôôk van den zelve. En wat het begrip pvruchtbaarheid
grond - eene ordening,die z00'spoedig m0- aangaat5hetisop zichzelfnietz00onbepaald,
noch z00 onbestemd door hem aangenomen,
als men hetwi1doen voorkomen.Vo0rvrucht-

geljk door eene meerzegenrjk en regtvaardig werkende moest worden vervangen. De
Fransche schrjver Fr/#/ric Bastiat trachtte
in ztinen jver om communismusensocialismus
te bevechten, het bewjs te leveren,dathet

baarheid leestmen bt
jRieavdo,M ill,enz.gedc/
zof/
zeï#,omdat ligging,toegankeljkheid t0t

de markt voor hetproduet evenzeer in aanM ndeel, hetw elk de grondeigenaar in de m erkingkomen,alsde productieve krachtvan
vruchten der voortbrenging geniet,nietmeer den grond;het kenmerkcnd onderscheid tusis dan de billjke, dikwjlszelfsonvoldoende schen 'teene stuk land en 'tandere wordt
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gesteld in alde eigenschappen, die de ruil- erkennen den vooruitgang, de vermeerdering
w aarde van de netto opbrengstverminderen. Van
schapp
we
jlv-aart onder alle klassen der maatEn kan men nu volhot
lden,dateen heideveld
een vooruitgang,die aan ta1 van

metalzjn plantengroeievenveelOpbrengtals Oorzaken is t0e te schrjven, meer dan zoo
eenweideland:oi',datderuil:vaardevanzekere even zjn opgenoemd.Maar dievooruitgang,
quantiteitroggegeljkstaatmetdievanevenveel waardoor dan 0ok teweeggebragt? bewjst
tarw e? - Grooter gew igtdan aan de reedste
berde gebragte bedenkingellheèhten detegenstandersdergrondrentezelvenaaudenavolgende
argumentatiën.D e fbiten,die we waarnenlen,

niets tegen het bestaan der grondrente4ten

hoogste kan hj als bewjs worden gebruikt

tegen de gevolgtrekking uit lletbestaan der
grondrente getrokken,dat de vermeerdering
zjn in ljnregten strjd met de theorie.Be- ln aantal de bevolking z0u dwingen,om op
vatte de theorie waarheid?dan had achteruit- steedsongtlnstigervoorwaarden in haarlevensgang der algem eene welvaart tegenover den onderhoud te voorzien.E u ook die bewjsvoeklimmenden rjkdom der bevoorregte groud- ring is bi
j nader bezien n0g Onjuist;het is
eigenaren zich moeten openbaren sedert de o1) zich zelf mogeljk
el1 wj beweren,

eerstevorming dermaatschappj.El
1juisthet dat het feiteljk waar is; het bestaan der
tegendeel is waar.Zelfs de toestand valz den

grondrente a1s zoodanig heeftnoodwendig dat

daglooner is in vergeljkink met vroegere gevolg!m aar dat gevolg wordtm eerdan geeeuwenaanmerkeljkverbeterd;zjnrstandard neutrallseerd door het eFect van zoovele anofcomfort'' zooals de Engelsche economisten dereoorzaken,alsdaarbovengenoemdzjn,--zeggen, is verhoogd. Hetis een onomstoote- en n0g meerdere - ,die zoodanig werken op

1jk bewezen feit,datdewerkman vooreen de productie en verdeeling der lnaatschappedag arbeids tegenwoordig eene grootere hoe- ljke goederen,datgeen achter-maarvoort
litveelheid koren besehikbaar vindt, dan een Of gang der maatschappj 'teindresultaat is.De
twee eeuwen geleden. Geen wonder.W eten- classiflcatie der gronden en de daarop gebaschap en 1::111st - dat is,het verm ogen om seerdetheoriedergrondrente bljlterom bede natuur te beheerscllen - gaan gestadig staan,en bestaat.Eene algem eene vermeerdevoort, om de oorspronkeljke eigenschappen ring van kennis - speciaalin landbouwzavan den grond te wjzigen. op meer inten- kell,- eene algem een w erkende verbetering

sieve bewerking wi1men nietwjzen,omdat in den maatschappeljken toestand geel'
t we1
daarop van de andere zjde van zelfgeant- contra-eFect aan de werking vallde wetvan
woord zotlworden,datdaarin juistde meer- de opbrengst vall 'tland;dat is,de verm eerdere kosteu van arbeid en kapitaalbestaan,
waartoe men genoodzaakt wordt, wi1 m en
slechte gronden evenveeldoen Opbrengen,a1s
goede. Maar m en denke aan andere verbeteringen,als nieuw e m eststolen;de uitvinding
van betere werktuigen;hetdroogleggen,het

dering of verbetering heeft t0t gevolg, dat
m et dezelfde hoeveelheid arbeid en kapitaal
meer product wordtverkregen:de productiekosten van zelterehoeveelheid,b.v.perstuk,

zjn dusverminderd.'
W erktdieverlueerdering
of verbetering algemeen - e11 door devrje
kleidelven,de vruchtwisseling,derjenteelt, col
zcurrentie zal zj dit ()p den duur altjd
den aanleg van middelen vallcomm unicatie, doen - ,dan brengtzj geeneverandering in

van vervoer en van gedaehtenwisseling, en de verhouding der gronden onderling en in
zoovele andere vruchten van kennis,btasclm - hunne classificatie,dus ook nietin 'tbestaan
vingen Ontwikkeling dermaatschappj.svol'
dt der grondrente.Land datvroegergeengronddaardoor de geheele classitieatie,en daarm eê rente opbragt, zal het nog niet doen4 elk
de ganschetheorie,nietomvergeworpen? Vol- stult land,dat het wel Opleverde,levertnog
gens Ricardo'sleerz0u detoestand der meest evenveel als te voren.De verbeterillg of verbeschaafde volken demeestbedenkeljkeztjn. meerdering z0u n0g wel dit gevolg kunnen
En juisthettegendeelvindtplaats.Demeer- hebben - even alseene vermindering derbedere Ontwikkeling der maatschapptj,in stede volking ) dat de productie Van voedsel
van teverpligten totalzwaardere inspanlzing, e11Z. tegen minder kosten z0o veel ruimer
om de toenem ende bevolking ten koste van en gemakkeljker was geworden, zoodat er
hoogere productiekosten te voeden,geeft de geene behoefte meerbestond,om lletslechtste
m iddelen aan de hand,Om metm inderkosten laud, dat t0t dusver i11bebouw was?verder
voortte brengen,door,als 'tw are, meerdere te cultiveren. Nu zot
l deze cultuur verlaten

vruchtbare gronden te sclleppen. '
W /, voor- worden, omdat zj de gewone kapitaalwinst
standers van het bestaan der theorie van de en 'tgewone l0on nietmeeral'werpt;dedaarop
grondrente,Ontkennen hetbestaandezerfeiten in qualiteit volgende grondsoort - vroeger
niet. W e ontkennen niet,dat er vooruitgang

op e'éne na de slechtste - z0u geene grond-

in welvaart indebeschaafdemaatschappjbe- rente meeropleveren,el1zöö vel-der.Deaanstaat: dat die vooruitgang te wjten isaan leg van een spoorweg, van een kanaal,het
vermeerdering van kennis,aan devergrootiug
en betere besteding van het kapitaal: aan
eene doelmatiger vertleeling vau den arbeid,
aan de grootere dienstbaarmalting van dttnatuurkraehten aan der menschelz wil, aan de
grootere veiligheid en audereveelsoortigevoordeelen,die een welgeordend staatsbestuuraan

openen van eene nieuwe markt.de oprigting
van cen waterschap, et'lle ontdekking van
een ellkelelz landbouwer? en velerleiandere
Oorzaken kunnelz 00lt zekere grollden bzengen in eene hoogere l
tlasst
)van geschiktheid.
Daardoor wordt de elassiitsatie veranderd,
m aar niet totaal te-niet gedaan.Dezegronden
het maatsehappeljl
t verkeer M nbrengt; we kulm en voortaan grondrente, ofm éér gxontl51
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ente opleveren,dan te voren;andere gronden
w orden tegenover deze in klasse verlaagd en
leveren hunnen eigenaar dus vool-taan m inder
0p.De grondrente bestaat, a1s 'tgevolg van

in die provinciën, waar de landbouw op den

hoogsten trap van ontwikkelingstaat.Zj zjn
niet bevorderljk voor den bloeivan datbebedrjt
': de renteheFer heeft eene soortvan

hetnatuurljk monopolie,datdegrondeigena- medeeigendom aan hetbezwaarde land,zonren bezitten.Geen land kan grondrente ople- derdathj erbelanggenoegbjheeft,om het

veren, dan alleen, datvan zulke qualiteit of
ligging is,zoodater meervraag naarbestaat,
dan er aanbod van is.De grondrente van een
Btuk land bestaat in dat bedrag, wat het
land meer opbrengt, dan het slechtste land,

dat op een gegeven tjdstip in cultivatieis;
of het is: de meerdere Opbrengst van eenig
kapitaal boven die van datkapitaal,wat in
de minst voordeelige omstandigheden is geplaatst. De grondrente maakt geen deel uit
van de kosten van productie van landbouw voortbrengselen.De uitwerking en toelichting

bezwaarde perceel te doen deelen in al de
verbeteringen, die vermeerdering van arbei;
en kapitaal,toegepastvolgensdevoorschriften
der wetenschap, er aan zouden kunnen toebrengen.
GrondstoFen , zie Elemeuten.
Grondtoon - in de muziek
is de
laagste toon van e1k accoord,van eene harm onie of van een instnzment,omdathj den
grondslag uitmaakt,waarop hetzamenklinken
en de volgorde van alle overige toonen steunen,ofwaaruitdezetoonen naar den aardvan

dezer laatste stelling besparen wj t0tde be- hun geluid tevoorschjn geroepen worden.In
handeling der artikelen Prodwdielcosten en
W aarde, die over het geheele leerstuk der
grondrente n0g m eerdere helderheid zullen
verspreiden. De grondrente kan Ontstaan en
bestaan door en krachtens allerlei, zelfs ge-

eenen anderen zingebruiktmen'tw oordgrondtoon voor dien toorl,wicns diatonische ladder

bj'tcomponêren vaneenmuziekstukt0tbasis

is gelegd aan diecompositie,zoodatdietoon,

niettegenstaande de meestafwjkendemodula-

he
el toevallire omstandigheden;niet alleen tiën,den voorrang bekleedt in dat stuk.Het
door de grilllge verdeeling van natuurgaven. stuk sluit o0k in dien toon.N0g gebruikt
Op dien grondverklarenwj0nsertegen,om men grondtoon vO0Jde Tonika (zie aldaar).
den naam grondrente teverwisselentegendien
van pnatuurrente'' zooals voorgesteld is.

Grondverdeellng. De vraag, h0e de

grond hetbestverdeeld moetworden tusschen
De naam ogrondrente'' is te beperkt, en de verschillende bezitters,heeft sints lang de
daardoor onjt1lst;de opbrengst,onderdezen hoofden van economisten en staatslieden benaam bekend,ltan bestaaningevallen,waarin ziggehouden. Nadat de eigendem, o0k van
van culttlur van den grond geene kwestie is. den grond, als maatschappeljk verschjnsel
W anneerhetwezen dergrondrente 0ns helder in de practjk een voldongen feitwasgeworgew ordeq is,dan kunnen w e 0nsm etde m in- den,terwjl in theorie debedenkingen tegen
der gepaste benaming behelpen en verzoenen. hetbest
aan van den qrondeigendom zegevieHet Btlrgerljk regtkent den naam rgrond- rend tegen de Communlstischeen Socialistisehe
rente''in eenen anderen zin.Men verstaat er leeringen waren bestreden,en 00k dezeinstel-

hier onder: eene schuldpligtigheid, hetzj in ling a1s noodzakeljk en regtmatig was gegeld, hetzj in voortbrengselen of vruchten, handhaafd,omdatzj strooktmetden aanleg

t0teen vast,Jaarljkschbedrag- andersdan en den aard van 'tmenscheljk karakter en
bj tienden - ,welkedeeigenaarvan een stuk in hare gevolgen voordeelig is voor de welonroerend goed daarop vestigt, Ofbj dever- vaart dermaatschappj - bleefnogaltjd de

vreemding Of vermaking van het goed ten

vraag over,hOe w ordtdie grondeigendom het

zjnen voordeele, of ten voordeele van een best onder de menschen vexdeeld? De grond
derde voorbehoudt.Het is een zakeljk regt - oorspronkeljk'
tgemeenschappeljkgeschenk
van genotop eensandersonroerend goed,dat van de natuur aan alle leden van het menverkregen wordt door vel
jaring ofbj titel; scheljk geslacht - is allengs door toeëigede titel van aankom st m oet in de daarvoor
bestem de openbar: registers worden overgeschreven. Hetregtis vervreemdbaar,vatbaar
voor hypotheek en voor uitwinning, en het
gaatop deerfgenamen over.Delastderschuldpligtigheid rust op den grond, waarvan elk

ning en bebouwing 'tuitsluitend eigendom gew orden van enkelen.Die enkelen srormen de
bevoorregte klasse van grondeigenaren. De
Staat handhaaft en bevestigt dat privilegie,
natuurljk - ten minste zo0 behoort het te
zjn - ten nutte van hetalgemeen.'tZelfde
deelop zich zelfvoor '
tgeheelaansprakeljk beginsel dientden w etgever te leiden bj het
is,terwjldeeigenaar,bezitterofgebruiker vaststellen der regels, die hetgebruik en de
van den gronddeswegein zjne overigegoe- beschikking over dien eigendom beheerschen.
deren niet kan w orden aangesproken. Een De tusschenkomst van den wetgever is hier
vorige eigenaarkan derhalvenooitlastig wor- meer noodzakeljk, en zjn invloed op het
den gevallen wegens achterstallige renten.De genoten beheervan grondeigendom van meer

lastisafkoopbaar,00k alspartt'
l'
énhettegen- gewigt, dan bj het verkrjgen,'
tverdeelen

van en 'tbeschikken over roerende goederen.
Geene klasse der zamenleving is boven de
Burqerljk wetboek hiertelande,in 1838,ge- anderen in dit opzigt gepriviligieerd: allen
vestlgd.Vcel overeenkom st heeftde lastder staan hier meer geljk ; een ieder heeft de
deel bedongen hebben - althans geldt dit
van de grondrenten nâ de invoering van 0ns

grondrenten metdien dertienden(zie aldaar). vrjheid om door ontwikkeling van zjne ligSoortgeljke zakeljke regten komen in 0ns chameljkeen geesteljkevermogens,doorin-

land gelukkig nietveelvoor,ten minste niet Bpanning, volharding en energie zich zooveel
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roerende zaken t0e te eigenen,als hj kan.
De eigendom van den grond - als voornaamstebezitting vanbjzonderen,dl
lurzamM aard,
en als hoofdbron van inkomen - heeftlang
M n zjnebezitterseenenOverw egendensocialen
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van e1k hoekle gronds. Tusschen deze twee

gevoelens staateen derde,datnoch degroote,
noch de kleine hoeven wi1, maar alleen de
m iddelbare goed acht) nameljk boerderjen
m et niet minder dan 25 à 30, en nietmeer
en politieken invloed verzekerd,waaraan de dan 60 a 70 Ned. bunders. Deze? beweert
bezitters van roerend goed als zoodanig ge- naen,vereenigendevoordeelenderbetdeandere
heelvreemd bleven.Dieinvloed isopverrena stelsels in zich.Doch,zooals we zeiden,de
n0g niet v0or goed verdwenen,zelfs nietin oplossing van 'tvraagstuk naar algemeenere-

onze meest beschaafde maatschappjën,waar gelsbltjf
'
tOnbeslist.Plaatseljke omstandigheoverigens de verbazende vermeerdering van den hebben er veel invloed 0p. In de eerste
rjkdom in roerende zaken een zwaargewigt plaats komt in aanmerking de eigenaardige
tegen de overmagtvan den grondeigendom in

gesteldheid van den bodem zelven en deaard

de schaal heeft gelegd. W e denken hierbj dercultuur.V00rmoezerjenmoetenerkleine
M n de magtin 'tmaatschappeljk verkeeren erven zjn;voor veeteelt,zooals bj 0ns in

in '
tstaatsbestuur uitgeoefend doordeyroote Holland en Friesland,noc,h alte groote,noch
grondbezittersin Ierland,Engeland,Prulssen,
o0k in 0ns Vaderland,waareen tak derwetgevende zaagt z00 goed als geheel is toevertrou';d aan personen uit de klasseder grond-

al te kleine hoeven. In vlakke streken met
Onafgebroken velden zullen de boerderjen
grooteren omvangkunnenhebben,dan inbergachtige of waterrjke. Gebrtliken en zeden

eigenaren.Hetisdusnoodig,wenscheljk en des lands komen bj de bepaling derFrootte

geregtvaardigd, dat de wetgever in 'talge Ook in a'
anmerking; de boer vooral ls zeer
meen belang optrede,ten einde regelste stel- gehecht aan Oude gewoonten. O0k moet o1'
len Ook betrekkeljk de verdeeling van den rekening w orden gehouden m etdehoogtevan
grondeigendom.Bj deze werkzaamheid,a1s ontwikkelingvan hetlandvolk.D ebebouw ing
bj andere,zalhj hetooggerigtmoeten hou- van groote hoeven eischtm eer wetenschappe-

den op het algemeen belang; zjne meening ljk ontwikkelde ondernemers, dan die van
omtrent dat algem een belang zalworden bepaald - althans voor een groot deel mede
bepaald - door de zeden,gewoollten enwenschen van het publiek. Daardoor is het te
verklaren, dat in het eene land het stelsel
van groote landeigendommen in ééne hand

kleine.Z00 00k staat het met de kapitalen.
Bi
j groote hoeven moet niet alleen de eigenaar!m aar 00k de pachter i
nstaatzjn,aanzienljke kapitalen in den grond te steken,
die eerstop den duur vrllchtbaarwprden.De
Engelschepachteris dan ook een geheelandel.
wordtgevolgd, terwjlin andere eenemeer man,dan deFranscheofHollandscheboer.Einofmindersterke verbrokkeling van den grond deljk werkt de geheele volkstoestandterug
onder verscheidene kleine eigenaren valt Op op de ontwikkeling van den landbouw.W ante merken.M en vergete evenw elniet,dat de neer men gewoon is in hetgrootte w erken
grootegrondeigenaren zelven heteerstesysteem en op breede schaal de zaken aan te leggen,
voorstaan, en door hunne magt ook op 'tge- zal men ook ligter het landbouwbedrjf t0t
bied der w etgeving die m eening t0t eigen eene groote onderneming uitzetten. Met de
voordeel weten door te zetten. O0k de ge. wjze van verdeeling van den grond hangt
steldheid van den grond zelf is eene reden vaak de manier van bebouw ing - verpachmede ter bepaling van de mate van vereeni- ting voorlangeren ofkorteren tjd - zamen.
ging of versnippering der grondeigendom men. De tjd en voûrwaarden der pacht stun er
Ter beslissing van de kwestie, steltm en uit ook mede iuverband(zieLandbouumî
jverlteid).
een economisch oogpunt de vraag:welkever- Geen tak van volksnjverheid isdooralletjden
deeling w erkt het voordeeligst op de WIJ
@@Z0 heen zoo m d bezwaren belast geweest, als
van bebouwen! Of, h0e zal de maatschappj del
andbouw ,voornameljk,om derrootebehet meeste voordeelvan den grond trekken? teekenis, die vooralaan den grondelgendom ,
Uit een politiek Oogpunt,rjstde vraag,Of alsbron van vermogen,invlood en magt,gein '
tbelany der maatschappj een zekerpoli- heeht w ordt. 'tBelang der voordeeligste betiek overwlgt van de grondeigenaxen goed te bouwing is in vele Staten da'
n ook volstrekt
keuren is.D e vraag omtrent de besteverdee- niet de eenige rigtsnoer voor de verdeeling
ling van den grond in groote Ofkleineboaw - van den grûnd.Eene oude spreuk geldt n0g,

hoeven schjnt nietvolgensalgemeene beginselen beslistte kunnen worden.Tjdeljke en
plaatseljke omstandigheden hebben daarop
grooten invloed. De voorstanders van groote
hoeven wjzen Op Engeland;dievan dever-

nameljk:r'
Wie eigenaar is van den grond,
is meester van hetlal
Ad''.Vandaardatjagen

naar,datvasthouden aan dengrondeigendom ,
vooxal waar tusschen onderselleidene standen
en klassen der bevolking om den invloed in
deeling van den grond in kleine perceelen op den Staat gestreden wordt. De adel tracht
Frankrjk.Deeersten voeren debeterevrt
lcht- den boer van hetlandbezit uitte sluiten;de
wisseling, ruimere aanwending van kapitaal, heersohende Kerk den dissenter(geljk b.v.in
gebruik van werktuigen: besparen van han- Zweden en Tjroln0g heden het geva! i
s);
denarbeid,hetinvoeren vanverbetcringendoor de geesteljkheld,die naar aanzien enma
gt
proefhem ingen in hetvoordeelvan hun stelsel streeft, poogt de goedel
'en in hare gflggde
aan;de anderen, de naauwlettende zorg van hand''te brengen;de aanzienljkegeslachten
den kleinen grondeigenaar, betere bemesting trachten hunnen invloed inden Staattebehouen om zetting van den akker,nuttig gebruik dendoormaloraten;dedemocratiedrjft,wwqr
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zjt0tdeheerschappj komt,hetbeginseldoor
vandeversniyperingvan den grond Ondereen
grootaantalelgenaren.De wetgever,die tusschen dien strjd van beqinselen beslissend

eigenaardig economisch bezwaartegen deverdeeling van den grond in kleine deelen vindt
steun in de vrees voor Overbevolking.Land-

bevorderen heett,het economisch belang uit

de vestiglng van een nieuw huisgezin isniets

het0og.5Vj aarzelen niet,om ditaftekeuren.Grondeigenaren llebben bj den Staaten
zùne werking in demaatschappj,alszoodanig,niet meer belang, dan iederander nj-

noodig dan een hoekje grond,dat ligt van
het Ouderljke erfwordtafgesneden;overma-

ten, zelfs - natuurljk tegen afkoop, Om

kan men wjzen Op Ierland, althans vô0'r

bouw 04 kleine schaal,gedreven Op hoeven
van gerlnjen omvang,verloktdebevolking
politielt belang! dat hj naar zjn inzien tc t0t vroeqtpdige,Onbezonnen huweljken;t0t
moet Optreden, verliest nlet zelden om het

tige vermenigvuldiging der bevolking dwingt
t0thet telen van levensbehoeften van steeds
verheidsondernemer. Er bestaat derhalve ook minder gehalte; de aankweeking van andere
niet de minste reden, om hun in die hoeda- producten moet worden achtergelaten; het
nigheid eenig overwigt in het Staatsbestuur weideland,endaarmededeveeteelt,verdwjnt;
Over de andere klassen van mensehen t0e te iedereenwordtlandbouwer,terwjldeopbrengst
kennen.Dat de Staat de grondeigenaren be- van elke hoevelangzamerhandternaauw ernood
schermt en hunne regten handhaaft, berust, voldoende bljktom hemzelfen zjn gezin te
zooals w e zeiden, op het algem een belang. onderhouden.Frankrjk en Belgiëworden in
Verder dan de voorwaarden van hetalgemeen den regel aangehaal
d als voorbeelden van
belang meêbrengcn,moet de beschermingniet zoodanigengeleldeljkenachteruitgang.Defbigaan: dan zou ze ontaarden in onregtvaar- teljke toestand der landbouwersin die landige bevoorregting.0? denzelfden grond kan den ltan evenwelniett0tbevestiging strekken
do Staat des grondbezltters regten 0ok inkor- van die droevige schildering. Met meer regt
geen regtmatig doel door eene onregtmatige

daad te bereiken - hem zjneregten ontnemen)zooalshj opkleineschaalin werkeljkheid doet bj Onteigening ten algemeenen
nutte.Dewetteljkebepalingen,welkedenmeest

1847; het cottier-stelsel was hier vool'alde
oorzaak van achteruitgang. Verdeeling van
den grond op zich zelve kan de reden van

verarming nietzjn;roekeloozevermeerdering
van dc bevolking natuurljk wel.Maardeze
regtstreekschen invloed op de verdeeling van isgeennoodzakeljkgevolqvan deverdeel
ing.
den grond hebbenjzjn die,welkedematerie Een verstandig, intellectueel en moreelgoed
van heterfregtbeheerschen,en in'tbjzonder Ontwikkeld geslachtza1zich dool
,tjdigezelfl
die Omtrent heteerstgeboorteregt(primogeni- beperking in de vestiging en de vermeerdetut
lr), hd wetteljk erfdeel, fdeicommissen ring van het htlisgezin hoeden voor de nadeeen majoraten.00k komen er in sommigewet- 1en der overbevolking. En evenzeer zal het
gevingen vOorschriften voor,houdende verbod naar den eisch van tjdeljkeen plaatseljke

van splitsing van erven benedenzekeregrootte omstandigheden,naardebehoeftendercultuur,
in geval van overgang Onder de levcnden ot' weten te kiezen tussehen groote en kleine
na doode.Doch deze zijn zeldzaam.Bepalin- grondeigendommen:het zal evenzeer de naFen,die de vereeniging van vaste goederen deelen op politiek en econom isch terrein van
ln de rdoode hand''verhinderen ofbelemme- de opeenhooping van grond in de handen van
ren,hebben eeneanderestrekking,danJuist enkelen weten te neutraliséren, alshet zich
het weren van de Opeenhooping van den za1wachten in zjnetransactiënOverdengrond
grondeigendom in de magt van enkelen.Zie voor eene te ver gedreven versnippering.De
Doode ltand.De beginselen,om trent erfregtin toepassing derassodatie(ziealdaar)kan o0k
depositievo wettcn opgenomen,zjningroote hier voor de kleine landbouwers veelvan de
mateafhankeljk van dedenkwjze,zeden en voordeelen aanbrengen, die thans a1s uitsluigewoonten van een volk. Terwjl het En- tend voor de groote landbezitters weggelegd
gelsche regt de primogenituurhandhaaft als w orden voorgesteld.
Grondvestj zie kn
ondlriny.
eene kosteljke instelling voor hetwezenljk
volksgeluk , stelt de Fransche wetgever het
Grondw et.De Staat Ontwikkelt zich in
nalaten van een bepaald deeleener nalaten- de maatschappj uit het besef,dat er een
schap voor elk der kinderen verpligtend.Uit algemeen belang bestaat, welks behartiging
hd oogpunt van algemeen belang kan geen niet aan ieder individu op zich zelfkan toeder belde instellingen Onbepaald w orden ver- vertrouwd w orden. Het algemeen belang is
dedigd, evenmin als de InajOraten en fdei- het doel en het wezen van den Staat.De
commissen (zic Eerstgeboorteregt, Efjkeyt, vragen)watbehoorttOtdatalgemeen belang,

Fideicommisen Mahraat).Andereregtsinstel- en Op welke wjze wordt daarvoorhetbest
lingen kunnen evenzeerde vereeniging ofver- gezorgd,wordenbjallevolkeneninalletjden

deeling der gronden bevorderen Oftegengaan:
het is eene eigenaardigheid van het beklemC/ J (zie al
daar),dat het de splitsing der
gronden Zeer bemoejeljkt; een verschjnsel,
waaraan volgeus sommigen de groote bloei
van den landbûuw in de provincie Oroningen

niet eenvormig beantwoord. Maar noodig is
het in elk geval,datde voorzieningen in het
algemeenbelangworden opgedragenaanzekere

personen,die daarvoorwaken;zj vormen het
bestuur,- het levend orgaan van den Staat.
Dat bestuur, die regéring moet bekleed zjn

mede is t0e te schrjven. Gevestigde grond- m et zekere m agt, Om desnoodstegen den w i1
rente, tiend- en erfpachtsregten en andere

van hetindividu die maatregelen ten uitvoer

dergeljkehebbengeljksoortigestrekking.Een te brengen,die in hetalgemeen belang nQodig
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geachtworden.Bj dieregéringberusthetge- voornaamste bron voor de kennisvan van het

zag.Eene tw eede vraag doet zich nu voor, positieve staatsregt.H et staatsregt regelt de
die, evenzeer als de zooeven gestelde, Op betrekkingen, vestigtde w ederkeorige regten
verschillendewjzeisbeantwoord:hoedanigmoet en verpligtingen tusschen rogeorders en geredie regéring zjn ingerigt, oftmet andere geerden.De vorsten, als opperste regenten
w oorden,welken staatsvorm zalmen kiezen? met het hoogste gezag in den Staat bekleed,
In elk geval is er nu tw eeërlei klasse van hebben ten allen tjde in meerdereOfmindere
personen ontstaan:de regeerders en geregeer- mate de Opvatting gehuldigd,alsofhet gezag
den.In '
tafgetrokkene beschouwd hebben zj Om hunnentwegebestond,en alsofhetvanregts-

'
tzelfdedoel,waartoezjmetvereendekrach- wege - b.v.alsonmiddelljk hunopgedragen

ten behooren te werken: bevordering val) door G0d - hun toekwam ,o1'
n in onbeperkte

'talgemeen welzjn.Toch levert de geschie- mate datgezag teexploitêren Op eenewjze,
denls van alle volken 0ns een tafbreel van diehetbestmethunnepersoonljkebelangen,
aanhoudenden strjd tusschen di0 klassen. neigingen en inzigten strookte.D e geregeor-

Daarvoor bestaan twee hoofdredenen; v00r- den - het volk - hebben zich evenzeer
eerst:er kan verschilvan inzigtbestaan 0m- bjna altjd tegen dieopvattingverzet,en er
kent den om vang van dat algemeen belang naar gestreefd, om zelven aandeeltebekom en
en omtrentde beste wjzevan bezorgingqen aan dat gezag, om aldtls de w illeketlrige
hierkomtbj- en ditisvoorzekerdehoofd- misbruiken er van tevoorkomen.Eene grond-

oorzaak van den worstelstrjd - uit eigenbe- wet wjst aan volk en vorst llet aandeel in

lanqzuchtigebeginselenwordtertlsschenver- het gezag t0e;.vandaar dat de rezéringsvorm
schlllende personen om llet gezag gekampt,
en wordt van dat gczag door hen, di0 het
in handen hebben,misbruik gemaakt, nu de
magt eensverkregen is,tOtdoeleinden,geheel
buiten de grenzen van het algem een belang
gelegen.D itstreven is een gevolg vandemen-

van eenen Staat,waar eenmonarch(1eregeermagt m et de burgers deelt,eene beperklem0zdcrc/
zi: wordt genopmd. onze moderne beschouwing van den Staatsteltden Oorsprong

van h0tgezagbj hetvolk,dath0tJuist,om

het algemeen het best te dionen, Opdraagt

scheljke zwakheid en onvolkomenheid.Het aan één persoon, die als 'tware het centrlm

hebben van gezag is eene zeer groote ver- van het staatsgezag vormt- nietindien zin,
leiding totmisbruik. H0e geringer het aantal dat van hem alle m agtuitgaat,m aar dat het
personen is?aan wierhanden deregeermaqt t0t lloilzamer werking voor z0o veel nootlig
werd toevertrouwd, des te grooter is dle in hem isgeconeentreerd?terwtlldemedewerverleiding, des te gemakkeljker het mis- king van hon,die hethem opdroogen?voort-

bruik. Berust het btj één persoon, dan be- durend regtmatig en doelmatig bljft.Eeuwen
staat er alleenheerschappj,weldra synoniem van strjd lleefthet gekost,Om datbeginsel
met despotisme.Zjn tegeljk meerdere per- wortelte doen schieten en t0t e0n werkeljk
sonen met de magt bekleed,Om in den Staat bestaan te brengen;voet voor voethebbeh de
regels te stellen ter verzorging van hetalge- beschaafde volkenvan Onzentjd hetterrein van
m een belang en aan die regelsuitvoering te
geven - dan heeft m en eene beperkte m 0narchie ofrepubliek.Hethoofdverschil in de
staatsvormen bestaat hierin: wie is methet
gezag bekleed, hoedanig wordt dat gezag
uitgeoefend; wat behoort tOt den w erkkring
dier gezaghebbenden? De staatsinrigting is

'tgezag op hunne vorsten m oeten veroveren,
zelf'
s door revolutiën, die strpom en bloeds

den Staat w orden pligten en regten tllsschen

warring van des vorsten private inkomsten

deden vergieten.Defeiteljke opvatting en 0plossing van het begknsel van Staat en van

gezag bljkt dus niet in overeenstemming te
zjn met die van onzen tegenwoordigen ti
jd.
En toch heeft ook hier de practjk t0t de
de'organisatie, waarin deze vragen zjn be- theorie geleid.Heteerstdeed voor de vorsten
slist.De leden van den Staat,de burgers,- de noodzakeljkheid,Om deheersll
happj met
hetvolk,hebben hetgrootste balang bt
j deze hun volk te deelen en het stiam te geven in
beslissing. Zj bepaalt in hooge mate hunne de behartiging van hetalgem een belang,zich
vrjheid, dat is het vermogen, om hunne gevoelen, telkens w anneer zich de behoefte
gaven van ligchaam en geest z00 vûlledig openbaardeaan m iddelen,Om destaatsmachine
mogeljk te ontwikkelen.Methetbt
astaan van in beweging te houden. O0k tjdens de ver-

regéring en volk,overenweêr,geboren.Die en uitgaven met de inkom sten en uitgaven

pllgten en regten m oeten w orden gekend,be- van den Staat moesten de middelen tût dekgrepen en ten uitvoer gebragt. In beperkte king opgebragtworden door het volk.Steeds
monarchieën en republieken wordtgewoonljk scherper werd langzam erhantl de scheiding
uitdrukkeljk bjgeschrevenoirkondenvastge- tusschen het aerarium en den fisfztls:en h0e
steld,wich0tgezag uitoefent,op welkewjze consequenterdie afscheiding,destemeervond

de ingezetenen aan de regériny deelnemen, deOverttliging ingang bj deonderdanen,dat
h0e vollc en regéring htmne pllgten kunnen zj door belastingen en andere Opbrengsten
leeren kennen en voor de eerbiediging hunner moesten deelenindebestrjdingderuitgaven,
regten kunnen zorgen,terwjltevensin alge- die ten algemeenen nutte gedaan werden.De
gden zj
meene trekken degrondregels zjn aangeduid boden verzoeken om geld - willi
vttn de wjze, waarop het algemeen bolang in,maarOndervoorwaarde,datzj zelven,betrachtm net worden.Hetzamenstel van die

doorvertegcnw oordigers- m pdestem kregen

bepalingen heetStaatsreyeling,Constitutieof in de regeling deraangelegenheden,waarvoor
Grondwet. D ie constitutle of grûndwetis de

de fondsen mgesten dienen; - datzj zelve
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plutseljkebelangenmogtenoxganislren,zelven
hun bestuur,hunne regtersmedekiezen.Zj
bedongen zich vrjheden,regten,privilegiën,
die in keuren en handvèsten hun vûor de
toekomst gewaarborgd werden. H0e vrjheidlievender een volk,h0ekrachtigerhetpubliek
leven, deste grooterzjn devorderingen op
de baan der zelfregéring, het kind van den
waren constitutionélen vrjheidszin.
Engeland en 0ns land zjn de natiën,die
zich de geheele historie door vooraan op die
baan hebben bewogen. Die privilegiën en

lettery van wankelen aard, die even spoedig

d00r een anderen vorm vervangen kan worden,a1s zj zelve plotseling ln '
tleven is
geroepen.De inriqtiny van den Staat moet
eene zekere stabllitelt hebben. De uit de
grondwet voortvloetjende wetten kunnen en
mogen gemakkeljker gewjzigdworden,met
behoud van de beginselen, ln de grondwet
neêrgelegd;zj moet ruimte laten voordergeljke eventuéle herzieningen; maar zelve
mag zj in hare beginselen dan pasworden
veranderd,wanneerbjdenatiedeovertuiging

handvesten zjnbeginselenvaneeneconstitutie; krachtig wortel heeft geschoten,dat de voor
hoewelzj nieteen systematisch geheelleve- hun tjd heilzaam werkende principes dooz'
ren,waarin de regéringsvorm is omschreven verandering in de toestanden vervangen m oeen de verhouding tusschen regéring en volk ten worden door andere,thany overvloediger

naauwkeurigisbepaald,stellen zjtocheenige in zegenrjke gevolgen.Om die redenen is
algemeene regels van die strekking,die van de verandering der grondwet bj de meeste
tjd t0ttjd metbepalingen in geljkerigting volken moejeljkergemaakt,dan diedergekonden worden aangevuld.Eigenljkegrond- wone wet: de magt, die de grûndwetsverwetten kennen de Staten passedertde groote andering vaststelt, en de wjze van vastFransche Revolutie van 1789. In het laatst stellen zjn anders geregeld, dan voor de
der vorige eeuw zaaakten de volken Van
W est-Europa zich wetten, waarin in groote
trekken de beginselen van medewerking van

gewone wet. Het volk zelf wordt er meer
regtstreel
ts in betrokken,om ondubbelzinnig

verbonden. Nu werd in alle opzigten en in
allerlei rigting het gezegde onzer vaderen
reeds in de 16de eeuw hunnen iandheer overgebragt - t0t w aarheid gem aakt: rdat de
vorst bestond om hetvolk en nietom gekeerd,
hetvolk om den vorst''.Elke c ondw etmoet

letter, maar een bezielend element,dat den

zjne meening overde verandering tekunnen
vorsten volk aan deregéring,vangeljkheid Openbaren.- 00k zo0 bj 0ns volgens de
voor de wet,van vrjheid van persoon en artt. 196 en vlg.van onze grondwet.- De
goM eren t0t een organisch geheel werden grondwet moet niet slechts zjn eene doode

echt constitutionélen zin bj volk en reqéring

ontwikkelt, dat leven geeft aan alle m stellingen van de staatsmachine, aan elke regéringsdaad,aan ieder regt en elken pligt,aan
volk en vorst opgelegd. Het kenmerk van
zjn de vrucht der staatkundige overtuiging den constitutionélen geest is,dat de uitoefevan hetvolk,verkregen vaak doorljden en ning van elk regt en van elken pligt wordt
strjden?maar 00k te zegenrjker:naarmate opgevat in den zin, als het meest strookt
die strjd banger is geweest.Zj lshet pro- met de eischen van het algemeen belang.
dud van de geschiedenis des volks;minder Hoofdinstellingen, die in de constitutie,ter

Juistisdusdevoorstelling,dietengrondslag bèwaring en versterking van den constitutioligt aan den naam staatsçerdrag, waarmede nélen geest,behooren gewaarborgd te zjn,
men wilte kennen gevenj dateene overeen- bestaan in:eene volksvertegenwoordiging en
komst over den regéringsvorm tusschen de deministériéleverantwoordeljkheid.Delaatste
leden van den Staateenerztidsen den vorst - teregtde hoeksteen van hetconstitutioneel
anderzjds den oorsprong der grondwetz0u staatsgebouw genoemd - is de vrucht van
vormen.D e grondwet is eene w et,alsandere de Overwinningen in theorie en in practgk
w etten ook; evenals daze behoort ze zekere 0? '
tgebied van 'tstaatsregt in den laatsten
vastheid en duurzaamheid .te bezitten,om dat tt
ld en daarom o0k pas in de jongste eonsti-

bj gemis daarvan al de voordeelen eener tutiën opgenomel (Beideinsteflingen worden
yositievewetgeving zoudentelo0rgaan.Toch door OnS later afzonderljk behandeld).De
ls er Onderscheid,en hieraan Ontleent zjden eerste,in somm ige landen reeds sints eeuwen
naam grondwet.De grondw et bevat in alge- datérende,kan hare roeping dan slechts naar
meene bewoordingen slechts algemeen gestelde behooren vervullen, als zj zôö is zamengebeginselen,die in bjzonderheden uitgewerkt steld,datzj voor het werkend orgaan van
en toegepast moeten worden in de gewone den vol
ksgeestmag worden yehouden.Isdie
wet; zj bepaalt den geest,waarin de Staat volksgeest zelf niet constitutloneel, dan kan

geregeerd moet worden.Zj moetduszekere men die eigenschap evenmin bj zjn orgaan
vastheid aan den reréringsvorm geven,en verwachten.Evenals een constitutionélevolkstegeljkertjd zekererulmte laten voordeont- geest,zonderzjneeischen gedrukttezien in

wikkeling van den constitutionélen geest,die eene grondwet! meer vermag,dan eene c0nin de bepalingen der gewone wetten,waar- sti
tutie zonder dien geest, evenzeer is eene
door de levensbetrekkingen der burgersmeer volksvertegenwoordiglng, die niet het uit-

in bjzonderheden geregeld worden, moet
doprstralen. Zelve'de vrucht van eene overtuiging,die in 'tverloop van veleJaren,vaak
onder veel twjfel, gerppt is, moet zj zjn

vloeisel van dien geest is2niet een wezen-

ljke waarborg voor constltutionéle vrjheidq
maar slechts eene schjnvertooning,waaronder
het absolutisme zjn wezen verbergt. De

een bezielend element der wetgeving en uit- Fransche Revolutie m et haar ta1van constivoering - niet bloot een vorm ,eene doode tutiën en wisselingen van regéringsvorm k0n
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de ware vrjheid niet handhaven,omdatzj autonomie,deedverdwjnen,om ereen sterk

in haar blind vertrouwen op de magt van de centralisérend regérend gezag voor in de
w et alléén het beginsel van duurzaamheid plaats te geven t0t steviger bevestiging der
miskende, terwjl zj niet bedacht, dat de pas verworven eenheid.0ns land deelde vervolksgeest alleen kracht en leven aan de wet der O0k hierin hetl0tvan Frankrjk,datde
kan geven.Doorharedwal
ing bragtzereyé- constitutiën metverschillende beginselen elk-

derin korteJaren snelopvolgden.Dejaren
ringloosheid in glaats van de warevrjheld. a1n
Napoleon's regérlnj levert het sprekendst 801,1805 zagen hetland wederom meteone

bewjsvoorde genngewaardevan eenocon- andere grondwet verrjkt. ln 1806 kwam
stitutie en van eene volksvertegenwoordiging, koning Lodelvj;k a1s hoofd derregéring van
die niet gegrondvest zjn in den geest des hetkoningrjkHolland;in 1810verl
tlaardede
volks.De vorsten na de restauratie beschollw- groote Keizer 0nst0teen deelvanhetkeizerden de constitutiën m eestal uit geen ander ri
J-k Frankrt
jk.Bj deproclamatie van 6 Deoogpunt, dan als lastige hinderpalen voor de cem ber1813 aanvaardde deprinsvan OrJz!7'e,
vrje uitoefening hunner souvereiniteit, die later W illem 1, de souvereiniteit over de
uit den aard der zaak,volgens hunne ziens- Vereenigde Nederlanden pin hetbljde voorwjze,onbeperktbehoordete zjn.De volks- uitzigt, van na verloola van weinige w eken
vertegenwoordiging behandelden zj eveneens aan zjnelandgenooteneeneconstitutietektlnals een instrumentvan de wetgevettde magt, n0n aanbieden,die,onder heteenhoofdig bewelks medewerking door denl00pderom stan- stutlr, dat zj zelven gekozen hadden,llunne
digheden onvermjdeljk was gcworden.Yan eigenaardige herkomsten en yebruiken, in
een eendragtig zamenwerken, van een pge- êén woord,hunk
ne alotlde vrt
jheld vorzekere''.
meen overleg'' tusschen vorst en vertegen- Hetfeit,dathj eenigemaandendeonbeperkte
woordiging ter beraming van maatregelen t0t souvereiniteit heeft uitgeoefend, staat geheel
bevordering van '
talgemeen welzjn werdz0o op zich zelfalsvan voorbjgaandenaarddoor
weinig mogeljk werk gemaakt.De neiging de omstandigheden geboden,enhoeftdusgeene
t0t terugkeer naar het pancien rpgime''leidde gevolgen voor de toekomst; t?n geheel ten
totvernietiging van denconstitutionélengeest, Onreqt
ewordtdaaruitatkeleid,datOnzegrondsgms zelfs met terzjdestelling van deletter wetlseenezoogenaamdegeoctroyeerdegrondder geschrevene wet. De volksgeest mog': wet,die door den Vorst uit de volheid ztiner
zich aanvankeljk ik
Astillebertlstingdierigting souvereiniteitaan de natie w ordt gestshonken.
hebben laten welgevallen,langzamerhand,al
Het erfeljk koningschap is aan '
Willem I
krachtiger,openbaardehj zjnenweêrzintegen opgedragen Onder voorw aardo,dathetcnnstidie behandeling; een weêrzin,die zich,met tutioneelz0u zjn;dool
'de afkondiging der
verbreking der banden)dieordeen rtlstin de

grondwet van 1815 werd deze voorwaarde

maatschappj zamenhouden,plotseling voldoe- vervuld.Diegrondw etisn0g onzetegenw oorning verschafte in de revolutiën van 1830 en dige, evenwel herzien in 1840 f
?n bolangrjk
1848. Z00 m oeten de volkeran telkens met gewjzigd in 1848.Deparlementairegese,
hiestrtjd het bolwerk hunner vrjheid, hunne denis van 0ns land gedmvnde de jaren van
grondwet,heroveren:deernstigste inspanning
wordtvoortdurend van hen geeischt Om haar
ongeschonden tegen de aanmatigingen van het
absolutisme te handhaven. Engeland en 0ns

1815- 1848 is voor de wording Onzer tegenwoordige grondwet van het hoogste belang.
Ofsehoon de toepassing der grondwetaanvan-

het best de grondw et,als bron van regten
voor het volk, w eten te doen eerbiedigen.
Nadat we nu in korte trekken het w ezen,
de beteekenis en den Oorsprong Van eene
grondwet hebben geschetst,kunnen w e overgaan tot de geschiedenis, den hoofdinhoud
en strekking van onze grondwet. D e Unie
van Utrecht - de grondwetder Republiek
der Vereenigde Nederlanden - benevens de

hare m agt was de doorn in haar 00g. In
vereeniging met haar eischten 0ok de libe-

vesten,keuren,privilegiën en landregten w erden met het bestaan der Republiek in 1795
opgeheven.Met hettoen gevestigd Bataafbch
Gemeenebest werden de beginselen der Fran-

m aatregelen goed te maken, wier verant-

keljk geene moejeljkheid Opleverde. werd
land zgn denatiën van Europa,welke in dien ztjtoch dadeljk door de Roomsch-lfatholieke
strjd hetgelukkigstmogenwordengeprezen: geesteljkheid met geen goed oog aangezken.
ps aan
de sterk ontwikkelde vrjheidszin heeft hier Vooral de onttrekking van hetonderwralen weldl*
a hare herziening, omdat zi
k
l de

grootste constitutionéle waarborgen miste,en
de regéring zeer ineonstitutioneel handelde.

Er waren geene verantwoordeljke ministers;
de Koning gebruiktc de dienaren van de

kroon als uitvoerders van zjnen wil,terwjl
deze den rkoninkljken naam t0teen sehild
gewesteljkeenplaatseljkeordonnantiën,hand- gebruiktenjwaarachter zj zich dekten,om

s
che Revolutie op onzen bodem pvergeplant.
De t0t dusver meer Ofmin zelfstandlge,0n-

woordeljkheid zj nietwilden ofnietdurfden

op zich nemen.''Het stelsel van besluitenregéring kwam in zwang,waardoorde inmenging der Staten-Generaalin vele en belanp

rjke aa'
ngelegenheden afgesnedeq werd;over
afhankeljke gewesten en steden werden her- hetbeheerderflnanciënlag eendigteslujer,
vormd tot ée'n geheel, één Staat met één de koloniën w erden geheel alleen naar den
regéringsvorm. Die eenheid werd bevestigd wildes Konings bestunrd en devrjeuiting
in de grondwetvan 1798,diein doortastende der yedacht
en werd aan banden gelegd.De
hervormende bepalingen de oude toestanden, rejérl
ng inmiddels begreep,datelkehervorontwikkeldonderplMtseljke en gewesteljke mlng geljk stond metverkleining van het
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Koninkljk gezag? die natuurljk venneden
moest worden.Elndeljk, bj het uitbreken
derFranscherevolutievan 1830,begreep zj,
datzj iets moestdoen,om de gistendegempederen t0t bedaren te brengen.Toen bj

eene wending,die zjnenagedachtenisaltjd
in dankbareherinnering bj hetNederlandsche
volk zaldoen voortleven,en diezjnen naam
eene schoone plaats in onze geschiedenisaanwjst.In Maart 1848 werd eene commissie

de opening der Staten-Generaalde door haar benoemd, die haar ont:verp reeds in de v0Ia
an dezegestelde vraag,Ofgrondwetsherzie- gende saaand aanbood -- eenet'geedeuitgaaf
ning noodigwas,bevestlgendwasbeantwoord, van 'tontwerp der negenmannen.
be
noemde de Koningb4besluitvan 1Oct0- Zoowelvan den kant der regéring herzien,
er 1830 eene com missle, die zich m et die a1s wederom doorde Kamergewjzigd,wertaak z0u belasten. Het werk dier commissie den de ontwerpen 24 Augustus 1848 door de
kwam niet t0t stand.Hoewel deytrjd met Tweede Kamer aangenomen;vervolgens door
België en de onderhandelingen met de de Eerste Kamer;daarna werden ze,volgens
vreemde Mogendheden, die de Jaren 1830- art. Q28 der Grondwet van 1840, naar de
1839 vullen, de aandachtvan het onderwerp Provinciale Statengezonden,en den IdenOctoniet geheel aieidden, werd de uitvoering er ber daarnanvolgende door de in dubbelen
van toch steeds verschoven.Na België's af- getale bjeengeroepen Tweede Kamer met
oote xneerderheid aangenomen: vier dagen
scheidinr wasdeherziening dringendnoodig: gr
de regénng beloofde haar;met belangstelling later hechtte de Eerste Kamer aan datbesluit
werden de toegezegde wetsontwerpen te ge- haar zegelqen z00 wasdelaatste grondwetsmoet gezien; slechts teleurstelling baarden herziening bj 0nst0tstand gekomen.Opden
ze,toenze waren ingekomenàwantderegé- 3den November1848werddeherzienegrondwet
ring ytondnietstoedanzoodanlgewjzigingen, afgekondigd. De voornaamste veranderingen
a1s door de scheiding van België volstrekt in de grondwetten van 1815en 1840 zjn bj
noodzakeljk waren geworden. Noc1
A van de behandeling van de geschiedenis derherministeriéle verantwoordeljkheid, noch van ziening reeds ter sprake gebragt.llitbreiding
onschendbaarheid des Konings,noch van het van hetkiesregt,het invoeren der regtstreekregt van amendement, noch van '
tregt van sche verkiezingen!de koninkljke Onschendontbinding der Kamers, of van eene betere baarheid en de mlnisteriéleverantwoordeljkregeling van hetkiesregtw as eenige sprake. heid, het regt van am endem ent en van
Eenige moedige leden der Staten-Generaal enquête,het vermogen Om de ltamers teOnt-

nden,volkomen geljkstellingdergodsdiendeden nog hetvoorstel,Om de regéringsont- bi
werpen met de meest wenscheljk geachte yten voor de w et, scheiding van Kerk en
voorstellen aantevullen; hunne poqing vond Staat,afschaëng der heerljkheden en heergeene genoegzame ondersteuning;zp moesten ljkeregten,OpheKng vanalleprivilegiën,aan
van hun voornemen afzien. Alleen de regp- stand en rang verbonden,regeling van 'tberingsontwerpen werden behandeld en aange- stuur der koloniën door de w et - ziedaar
nomen.

Na 1840 rustten de publieke opinie en de
TweedeK am er evenw elniet,om hare eischen

eenige hoofdberinselen,diena 1848 den m0narchalen regérlnqsvorm hebben gemaakttot
een zuiver constltutionélen. De grondregten

Bteeds duideltlker te doen hooren. In haar (zie aldaar)werden den ingezetenen van Neadresvan antwoord op de troonrede in Oct0- derland allen door de w etgewaarborgd.Aan
ber 1844 formuleerde de Tweede Kamer hare de regéring door middelvan Koninkljke bebegeerte in uitdrukkeljke bewoordingenshaar sluiten werd een eind gemaakt;de grondwet
gevoelen vond n0g geen weêrklank bj de gebiedtde regeling van talvan gewigtige onregéring en de Eerste Kamer.Hierdoor niet derwerpen bj dewet.Demedeonderteekening
ontm oedigd besloten nu negen leden der van e1k Koninkljk Besluit,van elke KoninkTw eede K am er,de H eeren J.A. Thorbecke, ljke beschikking dooreenen verantwoordeljL. C. N zrc, E . < . ran .Dc4p,l'an A :JJj
J. A 1 graaf ran AdcFz/drew,& M .de Kempelcer, L. D. &Jt)r- , B. FNc/ldrd, S. baron*
ran A '
--dfrl,en 8.M Anemaet,den 9 De-

ken m inister,waardoordevertegenwoordiging
in staat w ordt gesteld Om dezen rekenschap
te vragen over de regt-en doelmatigheid van

menigte petitiën drong men Op de aanneming
er van aan. Nogmaalsteleurstelling:30 Mei
1845 werd m et 34 tegen 21 stemm en door
de Kamer besloten, dat er geen vOorstelt0t
verandering en aanvulling dergrondw et zou
gedaan worden.Onder den indrtlk derFebru-

w aarheid burgers.
Gemeen Overleg tusschen Vorst en vertegenw oordiging is nu totallem aatregelen,die
het heil van den Staatbedoelen, onmisbaar;
de burgershebben de gelegenheid,Om hunne
meening over de handelingen van hunne re-

arj-revolutiebeslooteindeljk deregéring,om

géringsorganen te openbaren.De vrtje persen

iederenbestuursmaatregel,snjdtden weg t0t'
cember 1844,een voorstel in te dienen bj alle magtsoverschrjding en willekeurige hanhunne medeleden t0t eene volledige grond- delingen af.D8 Staat isnu waarljk dem0wetsherziening.Datvoorstelder Negenmannen derne regtsstaat, de Koning werkeljk constivoldeedaan aldeeischen dernatie.Bj eene tutioneel vorst; de ingezetenen zjn nu in

aan den lang gekoesterden w ensch der natie
gehoor te geven. Nog gaven de zeven-entwintig ingediende wetsontw erpen veel te
w einig.Nu kw am koning W illem 11 tusschen
beiden en gaf aan het dreigende vraagstuk

het regtvan petitie geven hun daartoe ruimschoots de gelegenheid. De publieke zaak
wordt publiek behandeld; openbaarheid en
naauwkeurigheid in het staatsfnanciew ezen
nem en O0k op dit terrein alle aanleiding t0t
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misbruik weg.Organieke wetten,uitvloeisels land),- deHunse,diealg Drenthsche Diep
dex grondw et,regelen nader in bjzonderhe- ofOostermoersche VaartinDrentheharen 00rden het besttlur van de provincie en de ge- sprong neemt en bj de stad Groningen rnet
meente,waaraan eene behoorljkeautonomie het Hoornsche Diep het Reitdiep vormt,is verzekerd, die tevens zooveelcentl'alisatie het Hoornsche Diep, desgeljks in Drenthe
toelaat, dat het belang van het gelleeldaar- ontspringend en gedeelteljk onderden naam
door niet wordt geschaad.Terwtll (
1e wetgc. van Noord-W illemsvaart in een kanaal hervende magt door Koning en Staten-Generaal schapen - en de W esterwoldsche Aa,ontwordt gedeeld, berust de uitvoerende magt staande uit de zamenvloejing van de Onstbj den Koning?diedaartoe wordtbjgestaan wedder-, Mussel-en Ruiten-Aa en zich door

door zjne minlsters en de door hem aange- deStatenzjlin deDollartontlastende.Voorts
stelde ambtenaren. D00r het regtvan initia- he
ef
vaa
rlten
m0
,n
Rje
ks
r-,
een groot aantal kanalen en
tief kunnen de Staten-Generaal op 'tgebied
provinciale en gemeenteljke

der wetgeving beproeven, Om leemten aan te wegen en een tweetalspoorwegen,van welke
vullen, die door de regéring gelaten worden; de eene van hetposten naarhetwesten langs
op de daden van uitvoering houden zjj de de stad Groningen de provincie doorloopt,
noodige contrôle met het regt va'
n critiek ; terwjldeanderevandiestadzich zuidwaarts
vooral de beraadslaging over de begrooting uitstrekt nzar de lloofdstad V&n Drenthe.
ge
efthun daartoe gereedeljk aanleidinr.Bui- MTeldra za1eerstgenoemde door overbrugging
tendien staat het regt van interpellatle hun der Eems met de Duitsche W estbaan verbondaartoe ten dienste.Van hetrogtvan enquête den zi
jn, terwtjl zoowelvan een spoorweg

kunnen zj gebruik maken,Om zich liclltte van Mrinschoten langs de zuideljke Veenkoverschaffen omtrent feiten en toestanden,die loniën naar Assen als van een buurtspoor
voorzieningen vereisehen,zoowelbfthoorende door het noorden van dit gewest plannen
op hetterrein van wetgeving als van uitvoe- Ontworpen zjn.
ring. De grondwet stelt beginselen in klare
De kust der provincie Groningen is langs
de Avadden den m ond der Eems en de D 01be
wo
o
r
d
i
n
qe
n
;
u
i
t
d
e
n
a
a
r
d
d
e
r
z
a
a
k
z
jn
hare bepallngen rekbaar en buigzaanl.Zem0- lartdoordjken omgeven,en doorinpoldering
gen niet afdalen t0t de regeling van détails. w ordt er gedurig veel land gewonnen. De
Verschil van opvatting over hare bedopling noordeltjke helft van dit gew estbevatv00r-

en beteekenis bljft dus mogeljk en bestaat treffeljke kleigronden,het zuideljk gedeelte
o0k werkeljk bj de verschillendestaatkun- zandgronden Pn het oosteljk gedeelte vooral
digepartjen.De letterop zich zelfisdood, hooge veengrondeny die na hetvergraven en
de geest der grondwet moet het leven aanbrengen, haar maken t0t geene nationale
kracht''. Die geestis zondertwjfelliberaali
h0e kerkeljke en conservatieve partjën hare

na, eene doelmatige b8m esting uitmuntend
bouwland Opleveren.De stad Groningen ligt
op eene zandhoogte, de Hondsrug genaamd,
welke van daar zuidwaarts loopt.De land-

bepalingenmogen keeren,wendenendraajen; bouw bloeit er in hooge mate,terwjl in
vrjzinnig isgeheelllarestrekking.Op deuit- evenredigheid minder werk wordt remaakt

voering dier bepalingen komthetaan;deme- van de veeteelt. Op de kleigronden ls k00l-

dewerking der natie isdaarbj onontbeerljk. zaad en in de Veenkoloniën - voormalige,
Moge onze natie hare regten en pligten leeren thansafgegraveneentoebereideveengrondenkennen en waarderen, opdat zj zprge,dat de aardappelhetvoornaamste gewas. V00ds
in den strjd,dien reactieenclericalismevoort- w ordt erveelrogge,gersten llavervexbûuwd.

durend tegen hare vrgheid aanbinden? de In hetalgem een heeft er delandbouw ,begungrondwet een bolwerk bljve, dattrouw ver- stigd door het beklem regt, een hoogen trap
dedigd bestand bljkt te zjn tegen de heftig- van ontwikkeling bereikt, en vooral in de
tigste aanvallen.Kennis en besefvan pligten laatste 25Jaar eeneOngemeene welvaartdoen
en regten kw eektden waren constitutionélen ontstaan,terwjl 00k de scheepvaarter meer
geest.
bloeitdan ergens eldersin 0nsVaderland.D e
G roningen,de noordoosteljksteprovincie zeevisscherj heeft er een zetel in het dorp
van Nederland, grenst ten noorden aan de Zoutkamp.Da fabrieknjverheid ontwikkelt er

Noordzee, ten oosten aan den mond der zich meer en m eer.Vooralde aardappelmeelEems, de Dollart en Pruissen, ten zuiden fabrieken geven er w erk aan vele handen.
aan D renthe en ten w esten aan Friesland en W jders heeft men er veelscheepstimmerwerde Lauwerzee. Het beslaateeneogpervlakte ven,houtzaagmolens, steen- en pannebakke-

vanruim 413/4(:lgeogr.mjlenteltrulm 234000 rjen,een y'
rootaantal kalkbranderjen enz.
inwoners. Het is voorts zamengesteld uit de De provincle is verdeeld in 4 kiesdistricten
voormalige provincie Groningen en de Omme- (Groni
ngen,Zlzidhorn,Agpingadam en MTin-

landen (Stad en Lande), wederom gesplitst schoten)?in 7 schooldistrlcten, en in 3 arronin het regtsgebied der stad (het Gooregt en dissementen (Groningen,Appingadam en Mrinhet Oldambt) en de Ommelanden (Hunsingo, schoten) met7 kantons. Men vindt er eene
Fivelgo en hetRvesterl
twartier),Let'
W ester- académie (te Groningen), 2 gymnasiën (te
wolde (eeneafzonderljkeheerltikheid,welke Groningen en te'
W inschoten),eeneLatjnsehe
aan de stad toebehoorde), en uit heteiland school(te Veendam),2hoogeroburgersoholen
Rottum.De rivieren,die er vloejen,zjn van mets-jarigen cursus (te Groningen en Veenweinig belang.Daartoe behooren: De Lau- dam)en 2 met3-jarigencursus(teSappemeer
wers (grensrlvier naar de zjde van Fries- en Mvarfum),benevens eene hoogereburger-
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gch00l v00r meisjes (te Groningen), drie
zeevaartscholen (te Groningen, Veendam en
Delfzjl),eene kweekschoolvooronderwjzers
(te Groningen), benevens een groot aantal
scholen van meer uitgebreid lageren van lager
onderwjs. Op den lsten December1869 be-

doch te vergeefs,daar de sta; zich nnder de
bescherming stelde van K-el, hertog Van
Gelder.De Geldersche stadhotlder,Jasper ran

Acrzpï/k,hitste echterdebevolking op tegen
weldig Oproer uitbarstte, waarbj de raadshoorden van elke 1000 inwoners 908 t0t de leden naauweljks het leven konden redden.
het stadsbestuur, zoodat er in 1525 een ge-

Protestanten en 70 t0t de R. Katholieken. Die stadhouder T7erd in 1529 vervangen door
Men vindt er, behalve de hoofdstad van dit Karel, een zoon van den hertog van Gelder.

gewest, slechts een drietal ltleine stadles,
nameljk Delfzjl,Appingadam en W inschoten.Merkwaardig zjn er de reedsvermelde
Veenkoloniën (van welke V.eendam omstreeks
10000 en W ildervank ruim 7000zielen telt),
doordien een bloejende landbouw en njver-

Hj maakte zich zeer bëmind,doch toen hj

de zelfstandiqheid van Groningen tegenover

Gelderland wllde handhaven, werd hj afgezet, waarna de Hertog, in verbond met de
Denen, de stad door een troep van deze liet

Overvallen (13 April1536), welke echterna

heid er hunne zetels hebben Opgeslagen op eenige plundering en brandstichting aftrok.
een bodem , die eerst voor een paar eeuwen Hierover verontwaardigd stelde Groningen
ontgonnen werd, terwjl Stadskanaal zich zich onder de heerschapptj van Karel F.In

nagenoegbj menschengeheugen t0teenedruk- Junj 1567 (na de bestorming)hadden erde
bevolkte streek ontwikkeld heeft.De gesehie- Protestantcn vandeSpanjaardenveelteljden,
denis der provincie Btaatvoorts in hetnaauw- en in 1568 sloegLodeWjk rlgzNassa'
l
tnaden
ste verband met die van hare hoofdstad, slag bj HeiligerleehetbelegvoorGroningen,
waarover wj in het volgend artikel eenige maar moest het opbreken, daar Alna met
mededeelen.
eeno geduchte legermagt naderde. In 1577
bjG
zornonz
derjngen,
edenzuldle
enhoofdstad der provincie verliet de stad de Spaansche zjdeen stelde
Van di
en naam jop het noordeljk uiteinde zich onder het gezag der Algemeene Staten.
van den Hondsrug en aan de H unse en de Rennenberg kwam er a1s stadhouder, doch
Aa gelegen,is t0tnu tûe eene vesting,door zjn verraa; bragt Groningen weder in de
een gerevêteerden gebastionneerden walmet handen derSpangaarden (Maart1580).Vruchfaussebraye en eene natte gracht,voortsdoor
buitenwerken en inundatiën gedekt,doch za1
eerlang worden ontmanteld en hierdoor gelegenheid ontvangen voor uitbreiding op eene

teloos werd hierna de stad belegerd door
graaf Willem .
& #d?
zl# ran .
NJ:dJl (1580)en

zich verheft.T0t de merkwaardige gebouwen
behooren er verder de Martini-kerk met een
hoogen, fraajen toren,hetnieuwe académiegebouw ,hetgebouw der hoogereburgersehool
enz.M en heeft er eene hoogeschoûl,die ech-

er nu stadhouder en nam aanstonds krachtige
maatregelen, om een einde te maken aan de
onzalige twisten die sedert vele Jaren tusschen de stad Groningen en de Ommelanden
werden gevoerd. Doch eerst na het oproer

door prins Manrits (1591).Laatstgenoemde
herhaalde het beleg den 22sten Mei 1594 en
ruime schaal. Zj is regelmatig aangelegd, liet haar van 5 Junj t0t19Julj hevig bezoodat de voornaamste stxaten uitloopen op se,
hieten,zoodatzj zich den24stenJuljoverde Groote Markt,waar hetprachtig stadhuis gaf.GraafWillem Zo#e'
?
zl# van Xcd.
gts'
?
4werd

ter in kwjnenden toestand verkeert,eengymnasium , eene hoogere burgerschool met vjfJarigen cursus, de académie Minerva voor
beeldende kunstenteene zeevaartschool,eene
kweekschool voor onderwjzers,een instituut

van 1657,waarbj het huis van den burge-

meester Tiassensgeplunderdwerd,kwam een

reglement tot stand, w aardoor gemelde 0n-

eenighedenwerdenbjgelegd.- Den19denJulj

1672 sloegen de Aartsbisschop van Keulen
voor doofstommen enz.Totde wetenschappe- en de Bisschop van M iinster,als bondgenooljke instellingen behooren erhetNatuurkun- ten Van Lodewnk XIV)hetbeleg voorGr0dig genootschap en het genootschapPro exco- ningen, welke stad echter zo0 dapper verde-

lendo jure patrio.Eene fraaje wandelplaats digdwerd,datzj den28stenAuqustusmoesten
vormthetnabj de stad gelegene Sterrebosch. aftrekken, - eene gebeurtenls w elke 0ok
Men vermeldt dat de stad haren ogrsprong nu n0g Op di
en datum aldaar telken jare
verschuldigd is aan een kasteel, hetwelk feestelkk wordtherdacht.- In1748haddener

aldaar door den Romeinschen veldheer CJr- allerleibaldadigheden plaatsvan het Prins-gebulo werd gesticht,terwjlanderen haaront- zindevolk,enerheerschtezelfseenevolslagene
s% n aan zekeren Gruno toeschrjven,aan regéringloosheid t0t aan het uitvaardigen van
wien zj desgeljks haren naam verscht
lldigd het reglement van 27 November 1749.Der-

zou wezen.Zj is in 837 doordeNoorman- geljkeongeregeldhedenherhaalden zichevennen verwoesten in 1110 metmuren en grach- zeerin 1787en1788ten tjdederPrins-gezinten omringd. In 1166 kwam de bevollting den en Patriotten.In Februarj 1795trokken
4er stad in opstand tegen den Bisschop van
Utrecht en werd door FJXI 111,graafvan
H olland, belegerd, die echter na de bemiddeling #an den Keizer àet beleg opbrak.

de Fl-anschen er binnen,die haar ontruimden

op den 14den November 1814.Na dien tjd

is Groningen sterk tpegenomen in zielental,
hetwelk thans omstreeks 40000 bedraagt,en

W ederom ondervond ztj eene belegering in in welvaart, - inzgnderheid in de Jongste
1500 door Albertnan Saksen,landvoogd van jaren door den bloeivan den landbouw,door

Friesland voor M aœimiliaan; gedurende 15 den aanleg van spoorwegen en door verbete-

dagen wer; zj beschoten zaetgrofgeschut, ring van wegen en kanalen, terwjlde tne-
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komstige opening van het Grootscheepvaartkanaalveelbelooftvoor de ontwikkeling van
den handel.
Rondom de stad bevinden zich de Ommelanden. Deze vorm den Oorspronkeljk vrje
landschappen, zoodat ieder dorp zjn eigen
regtstoel had doeh door de Redudie van
1594 werden zj metdestadvereenigden in
3 kwartieren (Hunsingo,Fivelgo en hetMTes-

terG
ltwartler)verdeeld.

ronlngen (Abraham Pieter van), een

Nederlandsch dichter,gebûren den Tde11Maart
1798, studeerde te Leiden in de godgeleerdheid en wasachtervolgens predikant te Bleskensgraaf, 'sGravendeel en Ridderkerk, en
overleed aldaar den 22sten December 1861.

Nadat zjn dichttalent vooral gewekt was
door het lezen der rHollandsche Natie''van
Helmers,schreef hj verzen in den Leidschen
studenten-almanak,die grooten bjvalvonden.
Met goed gevolg legdehj zich voortst0eOp
de beoefening der Vaderlandse,
he historie,
zooals bljktuitzjne rGeschiedenisderW atergeuzen (1836)'',terwjlvoortszjneronuitgegevene en verspreide gedichten''in 1855 in
2 bundels in het lichtverschenen,nadat hj
in rAurora''van dat Jaar een kradztig PAf'
scheid van de Poëzj''geleverd had.Hj was
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Van het groote getal van zjne geschriften
en van de door hem bezorgde uitgaven noemen wjdebelangrjkste,teweten:rDiatribe
in StatiiPapiniiSylvas(1637,2dedruk1662)'',
rvationum libritres (1639, 2de druk
oobse
1662;herdrukt met het4deboek 1831)'',nTiti Livii Historiarum libri (1645, 3 dln,
later bj herhalingl''
,- pL.AnnaeiSenecae
Philosophicaoperaomnia(metLzpsiws,1649,4
dlnl''h- nL.AnnaeiSe,ne
caeTragoediae(1662?
2 d1n,2dedruk 1682),,- rC.PliniiSecunt
h
Naturalis historiae libri XXXVII (1669, 6
d1n)'',- rC.CorneliiTacitiopera (1672,4
dln,en bj herhalingl'')- M.AcdiPlauti
comoedia(1684,4dln)'',- pAuliGelliiNoctes
Atticae (1687,2dedruk 1706)'',- pHugonis
Grotii de jure bûllietpacislibritres(1696,
3 d1n en bj herhalingl'',- rLectionesPlautinae(1740)*',- Lectionum Tullianarum particula (1856)'',en nEpistolae37adflium suum
Jacobum (1835).
Jaeobus Grolorild, een zoon van den v00rgaande. Hj werd geboren te Deventer den
zosten october 1645, studeerde te Leidenj
bezoohtdehoogescholen te Oxford en teCambridge, bedankte voor een hoogleeraarsambt

teDeventer,en begat'zich naarParjs,wM r
hj kennis maakt'
e met de meestberoemde
lid van verdienste van hetgenootschap Pic- geleerden. De dood zjns vaders riep hem in

tura te Dordrecht, van roefbning l
tweekt 1671 huiswaarts,doch het volgendeJ'aar verkennis'' te 'sHage, van de Leidsche M aat- trok l)j met Adriaan Tcef.
vtbuitengewoon

schappj van Nederlandsche letterkunde, en gezant der Staten, naar Spanle, en begaf

van het Friesch Geuootschap voor Geschied- zich vervolgens naarItaliëtwaar Cosimo #.eJ

Oudheid-en Taalkunde.
M edici hem metonderscheidingbejegendeen
Gronovlus is de naam van een geslacht hem aanstelde t0t hoogleeraar in de regten
van geleerdemannen,die met roem in Neder- te Pisa.Na verloop van 2Jaarechterbezocht
landzjnwerkzaam geweest.Daartoebehooren: hj Venetië en Padua, keerde overDuitschJohannes Fritfericsf.s Gronovi'tbs, geboren te land naar Nederland terug en aanvaardde in
Hamburg den 7den September 1611. Na het 1679 de betrekking van hoogleeraar in het
voleindigen zjner studiën te Leipzig,Jena Grieksch en in 1692tevens in dewelsprekend-

en Altorf begaf hj zich naar Bremen,werd heid te Leiden)terwjlhj 10jaarlaterden
ervicaris, en w as tevens canunnik van het titel Ontving van geûgraaf der universiteit.
he académiën bedomkapittelte Hamburg.AlhierOntmoette hj Onderscheidene buitenlandse.
H'
ago de Groot, die hem den raad gaf,om jverden zich te vergeefs om hem aan Leiden
zich verder op de regtsgeleerdheid toe te te ontrukkent waad
stet
n Oc
ren
hjzlme
grototbeenr*r1o7e1m6
leggen, waarna l1j Leiden, Groningen en werkzaam w as ()lz
Am sterdam bezocht en overal betrekkingen overleed.Van de verbazend langeljstzjner
metdegeleerdstemannenaanknoopte.Nadathj Latjnsche schriften vermelden wj slechts
voortseenigejaren te 'sHagehaddoorgebragt, enkele,nameljk:pAureliiTheodosiiM acrobii
begaf hj zich in 1630 naar Engeland en opera (1670,2dedruk 1694)'' - rC.C.Taciti
Frankrjk , waar hj te Anjou den doctoralen opera quae exstant (1672,2 dln,en bj hergraad in de regten verwierf,ging vervolgens halingl'', - zpomponii Melae libri III de
naarItaliëenkeerdeoverZwitserland,Duitseh- situ orbis (1685)'',- rNotae ad Lucianum
land,Frankrjk en deNederlanden naarzjne (1686 2 d1n)''
,- rM.TulliiCiceronisopera
geboorteplaatsterug.In1641werdhjbenoemd quae exstant (1692,4 d1n)'',- rGeographia
t0thoogleeraar van hetAthenaeum te Deven- antiqua etc. (1694)'', - zphaedri Fabulae
ter.HjbevondzichechterteRomeengevoelde (1703)':,- en rllerodotiHalicarnassiiHistow einig lust om daaraan gehoor te geven) riarum libri IX (1715)''.
Lanrentius TA:t?#tyrfz.
s GronoGus',eenbroeder
waartnehj echterbesloot,toen hj8maanden
later teParjseene herhaaldeaanbiedingont- van den voorgaande.HjstudeerdeteLeiden,
ving. Hj aanvaardde zjne betrekking den werd er dodor in de regten en volbragt t0t
25sten Mxart 1642.'sHertogenbosch,Harder- tweemaaltoe'eene reis naar Italië.Hj veswjk en Franeker deden vruchteloozepogin- tigde zich te Deventer en overleed in den
gen, Om dezen uitstekenden geleerde binnen bloei des levens, nalatende: rEmendationes
hunne muren te lokken. Toen hj echter in Pandectarum Juxta iorentinum exemplaremen1658 teLeident0topvolgervanDaniëlA'
izl.si'
lf.
s datarum (1685,2dedruk 1730):',- en rMarbenoemd werd,begafh'
lj zich derwaarts.Hj morea basis colossi Tiberio Caesari eredi
overleed aldaar den 28sten Deeember 1G71. etc.(1697)2dedl'uk 17Q0)''.
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Joâanner JprdJerzr., Gronovlu.
%, een zoon te Parjsystudeerde te Orleansin de regten,
van Jaeobun.Hj werd geboren teLeiden den en werd requestm eester van prins W lllem 1.
loden Maart 1690,studeerde er in de genees- Voorts werkte hj mede t0t de stichting en
kunde,vestigde zich aldaar,en bekleedde er inwjding van de hoogeschool te Leiden en
in 1757 den post van burgem eester,waarna

werd er in 1575 hoogleeraar in de regten,

htJ daar ter plaatse in 1760 overleed. Hj welke betrekking hj in 1583 wegensongewas een jverig beoefenaar der natuurljke steldheid nederlegde.VierJaren laterliethj
kistorie, en schreef: rDisputatio camphorae

exhibens historiam (1715):',- rFlorg Virginica etc.(1739 en 1743,2 dln),,- rJudex
suppellectilis lapideae etc. (1750)'', - en
ora Orientalis etc. (1755)''. 00k leverde
pFl
hj in de rActa Upsaliensia''eene ljst der

zich echter overhalen, Om haar w eder Op te
vatten en bleefdaarin volharden t0t aan zjn
overljden op den 25sten Julj 1610.Hj heeft

reene geschriften in hetlichtgegeven,doch

llet in handschrift achter: rcommentaria ad
libros quatt
lor institutionum Juris Civilis'',visschen, welke in onze wateren zwemmen. rCommentaria ad primam partem sive libros
Abraham Grplprld, een broeder van den quatuorpriores digestorum''- rcommentaria
voorgaande. llj Tverd geboren te Leiden den et observationes Feudalium''
! - en rrractaQ4sten Junj 1695,prozaoveerde er na volein- tus singularis de diFerentils Feudorum a
digde studiën in de regten,Tverd er in 1641 Feudis Hollandicis.Een Jongerbroedervan
aangesteld t0t bibliothecaris der académische dezen was:
boekerj, en overleed den 18den Augustus Johan Alwp de Grppf,geboren Op den huize

1t75.O0k hj bezorgde uitgaven van onderscheidene Grieksche en Latjnscheschrjvers.
Daarvan noemen wj:rlustinus(1719,3dln,
2de druk 1760)''
, - rpomponii Melae de
situ orbis(1722,2dln?en vervolgensbjherhalingl''
,- rCl.Aelianlvariaehistoriae(1731:
2 v0l.
)',- Aelianidenaturaanimalitlm librl
XVII (1744, 2 dln,en latermeermalen gednlktl''.
Laurentlns FAdpt/prl, Gronolûns, een zoon
van Joltanner Fretfericld. Ilj Tgerd geboren
te Leiden in 1730, promoveerde er in de
regten1 en onderscheidde zich zoozeer door

Kraajenburg den 8sten Maart 1554.Hj studeerde te D ouay en werd aldaar bevorderd
t0t meester in devrjekunsten en doctorin
de beide regten.Bi
j zjn terugkeerwerd hj

eerstschepen en laterburgem eester vanDelft,
curator van de Leidsche hoogeschool, beoefende de Latjnsche en Nederlandschedichtkunst, en overleed den 3den Mei1640.Een
zoon van dezen '7aS,
H'ayode Grppf,een derberoemdstemannen,
die in Nederlandhetlevenslichtaanschouwden.

Hj werd qeboren te Delft den loden April
1583, ontvlng eene voortreFeljke opvoeding,
zi
jne kennisvan de natuurljke historie,dat zoodathj op zjn83tejaarreedselegieënveronderscheidene buiten- en binnenlandsche ge- vaardigde in de Latjnsche taal,werd voorts
leerde genootschappen hem t0t1id benoemden. gevormd door den vermaarden Uytenbogaert,

Hj overleed in 1777 of1778.Van zjnege- en vertrok n0g vôsr zjn 12de jaarnaarde
schriftennoemenwj:rMllseum Ichthyologicum Leidsche hoogeschool,waar hj 3 Jaar versistens piseium indigenorum et quorundam toefde en nog vöörzjn heengaan verscheidene
exoticorum etc.descriptiones ordine systema- wiskundige,wjsgeerige en regtsgeleerdestel-

tico (1754)'*1- pBibliotheca re/ ianimalis lingen m et grooten roem verdedigde.In 1598
atquelapideietc.(1760)''
,- pBibllotheca,bota- vergezeldehj Johan1?
JpOldenbarnereldt,advonica etc.(1760)9' en rzooghyl
acium Grono- caat van Holland,naar Frankrjk,waarhj
vianum , exhibens animalla: quadrupedia, aan Hendrik IV werd voorgesteld,die hem

amphibia, insecta etc. fasciculi 111 (1763,
1781,3 d1n folio metplatenl''.
G root (De) is denaam van een aanzien1jk Nederlandsch geslacht,waarvan devoorvaderen in de vrouweljke 1jn reeds in de

met zjne aan eene gouden keten bevestigde
beeldtenis begiftigde. Nadat hj voorts te
Orleans t0t doctor in de regten bevorderd
was, keerde hj naar het Vaderland terug,

waar hj zich aan de rejtspractjk wjdde.

12de eeuw a1sregéringspersonen te Delftdoor Reeds in 1599 bezorgde hp eene nieuwe uithnnne belangrjke diensten den bjnaam de gave van M artianus Capella, die door alle
Groot verworven hadden,terwjl zj eertjds geleerden geroemd werd,en zag zich doorde

het huis Kraajenburg tusschen 'sHage en Staten tot'sLandshistorieschrjverbenoemd,
Delft bewoonden.De voorvaderen in de man- alsmede t0t advocaat-iscaal van den Hove
neljke 1jn,den naam van Cornets voerende, Van Holland. In 1613 werd hj pensionaris
w aren edellieden uit Bourgondië,die zich in van Rotterdam en in hetvolgendejaarging
de Nederlanden hadden gevestigd. Corneille hj naarEngeland,om eenigegeschillen,met
Cornets huwde met E rmyerde, eene dochter dat rjk over den Indischen handelontstaan,
van Diederik de Grootran Xrccï/eplvr.
t
/,die, uit den weg te ruimen. Na zjn terugkeer
geene manneljke afstamrnelingen bezittende. werd hj betrokken in de kerkeljketwisten,
bedong, dat de kinderen van Ermyerdeen en daarhj bekendstond alseen voorstander
van Corneille Cornets den naam van de Groot der gevoelens van Arminius, nam m en hem
zouden dragen. Beider zoon H gig de Groot den 29sten Augustus 1618,tegeljk metJohan
van Xrccï/z/àfv.
ç bekleeddet0t5-maalt0e de I,JZIOldenbarnereldt en R omboqtH oogerbeetsin
waardigheid van burgemeestervan Delft.Zjn hechtenis. Met laatstgonoemde werd hj den
oudste zoon was:
5denJunj1619naarLoevesteingebragt,waar
Cornelis de Grppf, geboren te Delft den zjne edelegemalin,M ariarl4 Reygersberglt,
Qssten Julj 1546.Hj vertoefdegeruimentjd de gevangenschap methem deelde,maar ook,
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geholpen door hare getrouwe dienstmaagd, zant aan hetFranscheH0f(1635).Hierwas

Mls
je '
rlzl Holtîreningen? gelegenheid vond, hj Onder talrjkeonaangenaamheden,diehj
om haren man den 22stellMaart 1621 in eene zoowelvan zjne landgenooten als van vele
ledige kistnaar Gorkum te laten Ontsnappen, aanzienljke Franschen te verdureu had,tien

vanwaar hj,als metselaar vermomd, zich
naarW aalwjk en vervolgensnaarAntwerpen
begaf.Hier vond hj bj N'
icolaasGrerïz/c/zordzl
en Thomas frzezl'
lf.
s een gastvrj onthaal,
waarna hj t0t de Staten hetverzoek rigtte
nm zjne vrouw en kinderen in vrjheid te
stellen.Dit geschiedde reeds den Tden April
du raanvolgende.
Inmiddels had de GrPPJ zich naar Parjs
begeven,waarmen hem gunstig ontving.De
Nederlandsehe gezantdeedwe1iswaarmoeite,

om hem uitdestad teverwjderen,dochzag
zjne pogingen mislukken. O0k andere 0naangenaamheden bejegenden den vlugteling,
doch hj zag zich hiervûorstshadeloosgesteld
door de deelnemende vriendsöhap van vele
beroemde mannen.

Intusschen verkeerdehjinzeerbenarde0m-

standigheden, doch ontving op aandrang van
den prins de C/A#J en van den kanselier de
Fïc een pensioen van 3000 livres,hem door

Lodewnk XIII toegekend.Nu schreefhj ter
zjnerverdediging eene rApologie'' wier verspreiding door de Staten zooveel mogeljk
verhinderdwerd;zjnoemdenhaareerroovend,
bedreigden de bezitters er van met de dood-

straf en verklaarden den schrjver vogelvrj.
Deze sleet nu zjne dagen Op Balagni, een
kasteelvan den presidentdeMêmenabjSen1is en hield zich bezig methetschrjvenvan
onderscheidene werken, waartoe I'
ranLois (î/11
Thou, de zoon van den beroem den geschied-

schri
jver hem denoodigebronnen verschatte.
Nu en dan vertoefde hj te Parjs,doch liet
vielhem moejeljk,zjn htlisgezin,hetwelk
zich inmiddels derwfaartsbegeven had,te 0n-

jaar werkzaam.Toen verzochthjzjneterugroeping, welke hem door koningin Chmistitta

verleend werd, waarschjnljk onder voorwaarde! dat hj aan haar Hof eene andere
betrekklng z0u aanvaarden. Hj begaf zich
naar Holland,waar hj inzonderheidte Amsterdam en te Rotterdam op eene eervolle

wjze Ontvangen werd,- voortsover Ham-

burg, Liibeck en W ismar naar Stockholm.
Schoon men hem hiermetonderscheiding be-

jegende, bleek het niet, welke betrekking
voor hem bestemd was, terwjl het tevens
O0k dââr aan bentjders en vjanden niet
scheen te ontbreken. Het noordsch klimu t

was tevens niet bevorderljk voor zjne gezondheid, zoodat hj besloot,zjn ontslag te
vragen.lloewel de Koningin hem gaarne a1s
staatsraad wilde behouden,scheeptehj zich
in naar Liibeck,doch een stûrm wierp hem
oq de kust van Pommeren,waar hj zjne
rels in een open rjtuig moest voortzetten.
Na eenige dagen kwam hj ziek te Rostock,
en Overleed aldaar den 28sten Augustus 1645.
Zjn 1jk werd gebalsemd en te Delftin de
Nieuwe Kerk bjgezet.Zjne nakomelingen
hebben er in 1781 een eenvoudig en schoon
praalgrafdoenverrjzen.- Hetisonnoodig,een
woord van 10t'te zeggen van een man,die
als regtsgeleerde, als godgeleerde,a1s wjsgeer,a1staal-en letterkundige,alsLatjnsch
en Nederlandsch dichter, a1s staatsman en
als burgervergeleken mag worden bj eene
ster van de eerstegxûotte.Van zjne talrjke
geschriften vermelden wj:sAdamusexul,et
Christuspatiens;tragoediae sacrae (1603jen
latervelemalenl'', mMare liberum,seu de
jure,quod Batavis competit ad Indicacommercia (1609,herdrukt in 1618)'',- rLiber

derhouden, daar zjn pensioen wegens den
ongunstigen toestandvan Frankrjksfnanciën
nietstipt werd uitbetaald.Dit versterktekzjn de antiquitate etstatu R eipublicae Batavicae
verlangen om naar het Vaderland terug te (1601,en meermalen herdruktl''t- rDe jlzre
keeren.Trouw ens de omstandigheden waren belli et paeis libritres (1613,meermalen herhier niet w einig veranderd. Prius M aurits, drukt en vertaaldl' zjn hoofdwerk,- rM.
ill 1625 overleden, Mvas vervangen door den AnnaeiLt
lcani Pharsalia (1603 en laterl'',verdraagzamen I'
rederik ifes#rïà,-- lLooyer- nTsamensprake overden doop (1619enlaterl''y
Jeefd bevond zich in vrjheid,- zjn zwager - rpoemata colleeta (1617, dikwjls hernan .& :y.t
/erqsld9wA was lid van den Hoogen druktl'',- qApologeticus eorum qui HollanRaad geworden,- en hj had in 1630 a1s diae,MTestfrlsiae etvicinis quibusdam yatio-

burçer van Delt zich hersteld gezien in het nibusex legibuspraefueruntantem utatiohem ,

bezlt zjner goederen. In 1631 bezocht hj quaeevenitanno 1618 (1622,meermalen herzjn Vaderland,en hoewelhj doorsommigen drukten ook vertaaldl'' - p>nlorum sparsio,
m et eenigen sehroom ontvangen werd,spron- sive notae brevesad jus Justinianeum (1642

gen de drossaart Ilbf'
t en de hoogleeraar en laterl'',- rEuripiéistragoediaPhûenissae
Vossi'us voor hem in de bres.De meerderheid
der Staten Yvas echter Onhandelbaar,en den

l
gden Maart 1632 werd doorhen eone S0m
ultgeloofd van 2000 gulden voor

ill handen der justitie elk, die de

(Iroot
zou leveren.
Laatstgenoem de verliet daarop den lTden
April zjn geboortegrond, begaf zich naar
H amburg, vestigde zich te Dochinshuda aan

de Elbe en vertoefde 2 Jaar in Duitschland,

waarna hj volgells den wensch van Gmtaaf
2#pZ koningvan Zweden,doordenkanselier
Oxenstierna benoemd werd t0t Zweedsch ge-

(1630)':,- mRespublic'
a Hoilandiae et urbes
(1630)'', - plnleiding t0t de Hollandsche
r
egtsgeleerdheid(1631enlaterbjherhalingl'',
us Tacitus ex J.Lipsiiemendatione
pcorneli
(1640 en laterl'', rAnnotata ad Vetus Testamentum (1641-1646,7t'
olio-dlnl'',li
- Annotata in quatuor Evangelia (1641 t'
o o)'7t- XViaadpacem ecclesiasticam (1642)'',- rAnnotata inActaetEpistolasAjostolorum (1646
f01i0)'' - pArmotata in EplstolasCanonicas
etApocalypsin (1650)'',- pHistoria Gothorum , Vandalorum et Lûngûbardorum (1654
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en laterl'' - mAnnales et Historiae de rebus
Belgicis(1657en laterl'',- pDeveritatereligionis Christianae (1624tzeerdikwjlsuitgegeven en ineenemenigtetalenovergezetl''
en pEpistolaead Israëlem Jaskium (1670)''.
N0g veleanderewerkenheefthj geschrevenq
00k werden verzam elingen van door hem 0pgestelde brieven na zjn dood in het licht
gezonden.Zjn pparallelon Rerumpublicarum;
de moribus ingenioque populorum Athenienaium , Romanorum , Batavort
lm'
' is eerst in
1801 met eene Nederlandsche vertaling door
M eerman in 4 deelen terperse gelegd.- Van

zjn geslachtvermelden wj voorts:
Willem de Gropftde: Jongstenbroedervan
den vl
?orgu nde.Hj werd geboren te Delft
den lodenFebruarj 1597,studeerdeteLeiden,
vertoefde eeniyen tjd te Parjsen te Senlis,
en bepaalde zlch vervolgens bj de regtsgeleerde qractjk. In 1629 bezocht hj zjn
broeder ln Frankrjk en Ontving in 1637 het
aanbod, dat men hem t0t pensionaris van
Delfï z0u benoemen,indien hj departj der
Remonstranten wilde verlaten;hj Tvees het
echter van de hand.In 1639 werd hj*advocaat der Oost-lndische Maatschappj en na
den dood zjns vaders raadsheer van graaf
Filips > > Hokenloke.00k was hj raad en

advocaat van de prinsen I'rederik Aàzl#eik en
W illem TT, alsmede resident te 'sHage van

en Bremen zocht hun knecht zich meester

maken van hun geld; hj doorschoot des
nachtsDiederik meteene pistool,enwilde 00k

den oudste een dergeljk 10tdoen Ondergaan.
Deze echter, n0g niet slapende, greep een

dergeljk wapen en kwetste den moordenaar,
die gegrepen en gestraft werd.Deze noodlottige gebeurtenis bragt echter eene veran-

dering in zjn plan.Hj begafzich naar H01land en werd er kapitein van de gardes en

landdrostvan deMejerjvan 'sBosch,waarna
hj in 1665 overleed.00k vanhem heeftmen
onderscheideneLatjnscheverzen,alsmedeeen

Nederlandsch gedicht.
Pieter de Grppf,een broeder van den voor-

gaande.Hj werd geboren te Rotterdam den
28sten Maaxt 1615, en vertrok Op G-jarigen
leefti
qj
d naar Parjs.Hj studeerde te Leiden
en te Amsterdam,en onderscheidde zich door

groote gaven.Onderdeleiding van zjn 00m
Willem oefendehj zich in de regtspractjk en
verwierf Op zzjarigen leeftjd teOrléansden
doctorsgraad.Aanvankeljk was hj nu zjn
vader behulpzaam,doeh in 1638vestigdehj

zich als advocaatte 'sHage,in 1640 te Rotterdam , en in 1648 weder te 'sHage,waar

hj raad enresidentwerd van Onderscheidene
buitenlandschevorsten.In 1660werdhjraadpensionaris van Amsterdam , waardoor hem
detoegang geopend werd t0tdevergaderingen
der Staten-Generaal, en toen Karel .
11, t0t

den Hertog van Koerland.Hj overleedden
12den Maart 1662.Hj was een begaafd be- koning van Engeland gekozen,zich Op zjne
oefenaar der Latjnsche en Nederlandsche reis naar Londen te 'sHage ophield,werdde
dichtkunde.Zjne dichterljke rvermaninghe Groot belast met het houden der aanspraak
t0t vrede aan alle christenen'',bevindt zich aan dien Vorst.Naverloop van 7jaarwerd
veelal vöôr het pBewjs van dewaregods- hj uit zjne betrekking van pensionarisOntdienst'' zjns broeders. Voorts schreef hj: slagen, doch de Staten-Generaal benoemden
Een 'tsamenspraeck tusschen Vader ende hem voorden tjd van 3jaart0tambassadeur
Soon pver de deuchtvan weynich spreecken aanhetHofvan KamelXA koningvan Zwe(1619)M, - nlsagoge ad praxin foriBatavici den, m et den last, om tevens het Hofvan
(1655, o0k ln 'tNederlandsch vertaaldl'' - Ikederik Jf.f, koning van Denemarken en
DDe principiis Juris naturalis enehiridion Noorwegen, te bezoeken. Daarna werd hj
(1667)'', - pvitaejurisconsultorum quorum teruggeroepen en benoem d t0tden gew igtigen
mbassadeur aan het H0fvan Lodein Pandectes exstant nom ina (1690)''! - post van a'
rBroeders gevangenisse.Dagboek van W lllem wlikXlTA,terwjlderegéring vanRotterdam
do Groot, betreFende het verbljf van zjn hem t0t raadpensionaris koos. 'Iiet dan na
broederHugo op Loevestein (1842):',uitgege- lange aansporing,omdat hj we1inzag,dat
ven door M r. .& Vollenkoren, - en rDag- zjnebemoejingenweinigzouden baten,begaf
boekle van W .de Groot,doorhem gehouden hj zich naar Frankrjkshoofdstd,waarh
j
tjdens deregtsplegihg van zjnbroederHugo den 16den November 1670 plegtig Tverd 1*11de Groot, Johan van oldenbarnevelt, en gehaald.Reeds in den zomer van 1671 vroeg
Rombout Hoogerbeets'', medegedeeld in het hj zjn ontslag,maareerstden 23stenMaart
Nieuw ArchiefvoorKerkeljke Geschiedenis 1672 washethem vergund,afscheid tenemen

enz.(1853)''
.
Cornelés de Grppf,oudsten zoon van Hnyo.
Hj werd geboren teRotterdam den zden Februarj 1613,ontving zjne eerste opleiding,
onderheto0g van zjn o0m W illem,te Delt:
en te Rotterdam, vertrok in 1629naarzjn
vader te Parjs,volgdea1sedelman den hertog van Saksen-W elmk in hetDuitsche leger,
kw am daarna in Fransehe dienst,en vergezelde Turenne naar Italië,waar de raad van
Y enetië hem met de orde van St. M arcus

vandenKoning.W eldraechterzaghjzichnogmaalsderwaartsafgevaardigd,Om hetdreigend
oorlogsgevaar af te w enden.Inmiddels w erd
de volkshaat in Nederland tegen hem opgewekt.Hetgemeen te Rotterdam had de regéring gedwongen t0t een besluit,om de Ggopf

in hechteniste nemen?Ja,hj zelfwerd met
messen aangevallen.Dlen ten gevolge vertrok

hj met zjn gezin den 23stenJulj 1612 met
een jagt van Delftshaven naar Antwerpen,
begaf zich van hierover Aken naar Keulen,

begiftigde.Nu wilde hj KarelGV.
:JJIJ, k0- en keerde eerst in 1674,na hetbedaren der
ning van Zweden, zjne diensten aanbieden hartstogten, in zjn Vaderland terug. Hier
en trok met zjn Jongeren broeder D'
Lederik zag hj zich evenwel gedaagd voor het Hof
Gerwmqrts.In eene herberg tusschen Emden

van Holland, als beschuldigd Van 0nge00r-
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loofde handelingen met betrekking t0t het Grissé, waar hj in 1825,bj hetuitbarsten
Bluiten van den vrede, doch werd den 7den van den oorlog Op Java,door gepaste maat-

December 1676 vrjgesproken. Na dien tjd
leefde hj n0g eenigen tjd Op de buitenplaats
Boekenrode bj Haarlem ,en overleed aldaar
den zden Junj 1678. H j heeft verschillende
Nederlandschegedichtenvervaardigd,enzjne
rUitbreiding der Psalmen''is na zjn dood
ln het lichtverschenen,terwjlhj zich zeer
verdiensteljk heeft gemaakt doorde uitgave
der ropera theologica'' van zjn vader.ZjntweedezoonHwgonam dennaam Cornets
weder aan.Deze,geboren den 9denJanuarj

regelen dreigendegevaren afwendde.Hj verl0or echter zjne betrekking,toen zjneresidentie met eene andere vereenigd werd, en
overleed te Soerabaja den llden November
1827.- Zjn tweedezoon,Rkgo Cepdf.
:de
Groot.geboren te Groningen denl7denAugustus1798,nam dienstbj demarine,werd op
Java bj de binnenlandscheadministratie geplaatsten za'g zich benoemd t0t resident van
Bezoekien t0t ridder derordevanden Neder-

landschen Leeuw.Na zjnterugkeerinNeder-

1658, was drossaartenz.van dc stad en het land (1843)werdhj metzjnjongstenbroeder
markiesaat Bergen-op-zoom en de vader van Jokan Tie/t
pr Cornelisde Grootvan Xrllï#l-

Pieter Oprwef: de Groot rcl Kraaqenburg b'
urg,desreljksridderdierordeenvan 1841
(geboren 8 December1684),diezjnvaderin t0t 1857 lld van den Raad van lndië,in den
al zjnewaardigheden Opvolgde en t0tzonen adelstand Opgenomen,waarna hj (Ak#p)den

had:Rkgo,geboren den 4den November1709 lsden April1847 overleed.Een 4dezoon was:
en overleden in 1777 als burgemeester van
A driaan Dcdt@ Cornetsde GrootJksïor,geRotterdam en bewindhebber der oost-lndische boren teGroni
ngen den lsten Agril1804.Met
Compagnie, - en Johan, kolonel in het zjne oudersging hj naarIndie en werd op
regement van den graaf ran .fty/tzzzt/f,over- ls-jarigen leeftjd als elève voor deJavaanleden te Veere in 1782 en aldaarbjgezetin sche taal te Soexakarta geplaatst, ontving
:&r.gA.
den fam ilier afkelder van van .& l/
.lr.
aldaar Op zojarigen ouderdom eeneaanstelAdriaan .Dc'
pi# Cornets de Groot,een zoon ling t0t residentie-secretaris,maar bleefzich

van den z0o even vermelden Joltan.Hj werd
geborenteBergen-op-zoom den29stenFebruarj
1768, zag zich op zjn lodeJaar geplaatst
als kadet bj het regement van zjn vader,
bezocht de militaire académie te 'sHertogen-

bosch, ping in 1781 als kadet over bj de
kavallerle,en ontving reeds in 1783 den rang

van kornet.In 1794 washj luitenantbj de
hussaren en nam deelaan de Overwinning op

bj voortduring metden meesten jverop het
Javaansch toeleggen.Hj wjddealzjn ledigen tjdaandevervaardigingvaneeneJavaansche spraakkunst,en toen hj bj hetbezoeken van hetmoederland den lodenJulj 1820
teUtrechtOverleden was,verscheen devrucht
van zjn arbeidonderden titel:slavaansche
spraakkunst, door wjlen A.D.Cornets de
Groot, uitgegeven in den naam en op ver-

de Franschen bj Charleroi.MTeldra echter zoek van 'tBatavia'sch Genootschap van Kunkeerde de kans, en de Franschen werden

sten en W etenschappen doorJ.F.C.Gericke

met geluich ingehaald. De Groot bleef in (
1833 - 2deuitgavedoorprofessorRoorda,
dienst, werd in datjaar ritmcester en in 1843),1.
1796 kapitein-aide de camp van generaal
Onderdennaam deGrootvermeldenwjeinDwmonceau.In 1799, bj delanding derEn- deljk:
gelschen en Russen, bragt hj alles in ge- Petrl
u A'
c/àfe#e de Groot, een verdienstereedheid t0t den tegenw eer en bevond zich ljk Nederlandsch godgeleerde. Hj stamt af
in het gevecht, toen zjn generaalaan zjne
zdde zwaar gewond werd. Nadat hj vervolgens den winter te Groningen had doorgebragt,streedhj aandeRjnmetdeFranschen
tegen deOostenrjkers,wastegenwoordig bj
de belegering van W iz
'rzburg, en keerde in

den aanvang van 1801 naardezjnenterug.
In hetzelfde Jaar verzocht en verkreeg hj
zjn ontslag, waarna hj zich vestlgde op de
buitenplaats Vredenhoven bj Eexta,op een
uur afstandsvan Midwolde,waarzjn schoonvader Hora & ccc-tz op den huize Enne-

maborg zjn verbljf hield.In 1804 werd hj

opziener van 'sLandsmiddelenin hetOldambt

en W esterwolde, en toen hj in 1807in de
stad Groningen ging wonen,werd hj aldaar

Frallsche vlugtelingent die zieh na
1685 lI1 Nederland nêerzetteden, werd geVan

boren te Leer den 8sten October 1802,studeerde te Grûningen in de theologie, zag

zjne rDisputatio,qua Epistola ad Hebraeos

cum Paullnis Epistolis comparatur'' in 1825
te Utrecht met goud bekroond, en prom oveerde een Jaar later t0tdoctor in de godgeleerdheid na het verdedigen eener dissertatie
rDe Clemente Alexandrino philosopho christiano''. Reeds als student bewerkte hj eene
nieuwe uitgave der mAnnotationes in Novum
Testamentum '' van R kgo de Groof, en het
9de oflaatste deeldaarvan verscheen in1834.
Inm iddels had hj in 1826 het leermar>mbt
te Ulrum , en in 1829 met eene oorati: de

benoem d tot dezelfde betrekking en later t0t Davide poeta''het hoogleeru rsambtte Greinspecteur der belastingen.Na 1813 bekleedde ningen aanvaard.Hierwerd hjmetzjneambthj den postvan provinciaal inspecteur der genooten ran Oprdf en z/arean in een n0g al
indirectebelastingen vanGroningenenDrenthe, regtzinnigen tjd de baanbreker V00r eene

en wastevensluitenant.kolonelbj den land- nieuwe,meervrjzinnigerigtingOpkerkeljkgestorrn. In 1815 vertrok hj als ambtenaar bieden hj bevûrderdedezedoormenigbelangeerste klasse naar oost-lndië, werd er eerst rjk geschrift.Hiertoe behooren zjnepLineaprovisioneelen in 1819 werkeljk lid vanden menta historiaeecclesiaechristianae'',- zjne
Rnxd van Financiën, voorts resident van plnstitutionesthenlogiaenaturalis'',- zjn(met
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Pareanuitgegeven)ncompendium dogmaticeset aangenaam klimaat. Het is door de Iersche
apologetices christlanae'' en pEucyclopaedia

Zee of het St. George's Kanaal van Ierland

theologi christiani'', - zjne pvoorlezingen gescheiden en strekt zieh over om streeks 8

overdegeschiedellis deropvoedingdesmensch- lengtegraden uit.Ilet isvan hetnoorden naar
doms door God, t0t Op de komstvan Jezus het zuiden 132 googr.mj1 lang en van het

Christus(1846- 1849,2dln'')!en vooralzjne
tlrjke Opstellen in hetmede door hem gestichtetjdschriftrW aarheidinliefde''.Voorts
schreefhj:pGeschiedenisderBroerenkerk te
Groningen,enz.(1832)'',- rGedachten over
de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk in deze dagen
openljk ingebragt,datzj hunnen eed breken

door afte wjken van deleerhunnerKerk,
diezj beloofdhebbentezullenhouden(1834)':,
pDe i
nvoering derPauseljkebisschoppen
in Nederland (1853)'',- pDeGroningerGûdgeleerden in hunne eigenaardigheid (1855)':,
0ok in 'tHoogduitsch,
rHet onderscheid
van vrjheid van wi1en vrjheid van hande1en (1858)'' - pBeantwoording van J.H.
Scholten(1859)'',- pHetevangeliederApostelen tegenover de twjt
blingen en de wjsheid der wereld (1861):',- rH00p en vrees
voorhetOpenbaarlagerschoolwezen(1862)'5-

#De herstelling van Nederlands volksbestaan

m November1813 en haregroote belangrjkheid (1863)''.- rBasilides als ersterZeuge
fiirAlterund AutoritâtN.T.Schritten(1878)'',
nAry ScheFer (1872)'',o0k in hetH00g-

Oosten naarhetwesten 70 geogr.mj1breed.
Groot-Brittanje heett eene oppervlakte van
4233 L geogr.mjl,en Ierland eenevan1529
geogr. mjl, zoodat het geheele Koningrjk
eene uitgebreidheid heettvan 5762 D geogr.
mjl. In Europa behooren t0t dit rjk n0g
Helgoland,Gibraltar en Malta metGozzo,te
zamen bjna ; (
D geogr.mjlbeslaande.In
alleanf
lere werelddeelen heel'
tvoortsditrjk
aanzienljke bezittingen, zooals in Aziz de
vruchtbaarstegedeelten,in westeljk enZuidAfrika belangrjke kustgewesten en eilanden,
hetgrootstegedeeltevan AustraliëmetNieuwZeeland, en uitgestrekte landen in het noor-

den van Amerika.Van den bodem desrjks

in Europa kan .men in het algem een zeggen, dat Engeland heuvelachtig, Schotland
bergachtig en Ierland vlak is. Inttlsschen

vindt men in het westen van Enyeland
hooge bergen. De rivieren zjn er u1t den

aard der zaak niet lang,maar in het algemeen bevaarbaar en hare monden vormen
veelaluitmunteude havens.In Engeland isde

rheems, in Ierland de Shannon de belangrjkste rivier.O0k heet'
tmen er vooralln
duitsch,- pGeenscheuringindeNederlandsche Schotland en Ierland - Onderscheidenemeren.
Hervormde kerk (1873)''. - Voorts zonder Het rjk is in shires (graatbchappell) verzjn naam rDebeweging in deNederlandsche deeld.Men vindt er in Engeland 49,in W alHervormde Kerk 1833- 1839 (1841)'',00k in 1is 12, in Schotland 33, De hoofdstad van

het Hoogduitsch,en - rHerziening der For- Engeland, tevens die des rjks,is Londen,
mulieren der Nederlandsche Hervormde Kerk die van Schotland Edinburgh, en die van
(1850)''.Hj wasverscheidenejarenwerkzaam Ierland Dublin. Van de overige steden noeals schoolopziener, maar legde in 1862 die mellwjals de volkrjl
tste:Liverpool,Glasbetrekking neder. In 1872 ontving hj voorts !ow,Manchester,Birmingham ,LeedsjShefhe
l
d,
Bri
s
t
ol
,
Bel
t
.
ort
en New-castle. De
wegens 7o-larigen leeftjd een eervol emeritaat als hoogleeraar.Bj hetneêrleggen van bevolking telterongeveer32 millioen zielen,
zjn ambtgafhjPVjftiqjaarin deTheologie'' en hare gemiddelde digtheid bedraagter om-

in het licht.Hk is 11d van onderscheidene streeks 5500 op de (E) geogr. mjl. Men

geleerde genootschappen en ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw.

heeft er 18 steden metm eer dan 100000 inw oners en daarenboven 68 met m eer dan
20000. De ingezetenen zjn erafkomstig van
Grootboek ,zir Staatssauld.
Groot-Brittaw e en Ierland (United 2 stammen, den Celtischen en den GermaanKingdom ofGreat-Britain and Ireland)isde schen,en vau deze heeftlaatstgenoemde vernaam van een koningrjk!dat,bespoeld en reweg de overhand behouden. Toch is de
omgeven door den Atlantlschen Oceaan, de Celtische stam aldaar de otldste en bestaat
Noordzee en het Kanaal, t0t de Groote Mo- uit 2 takken,die der Kymren (Britten)en
gendheden van Euxopa behoort en zich uit- der Ersen (Gae1en).T0t den eersten tak bestrekt over 2 eilanden,nameljk Groot-Brit- hooren de bewoners van 'W allis en van
tanje (0f Groot-Britanje),verdeeld in Enge- Corllwallis, - t0t den tweeden die van
land, W allis en Schotland, en Ierland. Ierland en de Celten, die in Schotland, op
Daartoe behooren 1127 nabjgelegene kleine het eiland Man en op de Hebriden gevestigd
eilanden. Van die,welke totEngeland gere- zjn.De Germanen zjn er na den va1van

kendworden,zjn AnyleseyjMan,W ight,de het Romeinsche rjk verschenen a1s Angel-

Sdlly- en de Normandlsche eilanden de voor- saksen en Skandinaviërs en hebben zich
naamste.Tot Schotland rekent men deHebri- latervermengd metdeNormandiërsuitFrankden of W ester-eilanden, de eilanden bj de rjk.In de laatstejaren zjn deEngelsohen,
Clyde-baai (Arran,Bute, Isla, Jura enz.), Ieren en Schotten meer en meer met elkande 49 Orkney-eilanden en de 11; Shetlands- der versm olten. H et Britsche volk ondereilanden. D e sterk ingesneden kusten van scheidt zich voorts door vele merkwaardige
Groot-Brittanje hebben eene lengte van 890 eigenschappen, - door zjne zuchtnaar on-

geogr. mj1 en begunstigen er den handel afhankeljkheid,vooral0ok bljkende in zjne
ongemeen. H oewel het gelegen is tusschen vrjzinnige staatsinstellingen, - door eene

50 en 59O N.B., heerscht er een za:ht en groote gehechthheid aan overgelever4e vor-
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men, - door eene ongemeene geschiktheid minderjarigen) 4 prinsen van den Bloede,2
voor handelen njverheid, - en doorzjne aartsbisschoppen,20 hertogen!19 markiezen,
ferheid op eigen kracht. Van de bewoners 109 earls,24 viscounts, 24 blssclmppen,235

des rjks houden 311/c0/0zich bezig metden baronnen, 16 Schotsche pairs (gekozen voor
landbouw ,bjna 400/0 met den handel, als- e1k Parlement),en 28Ierschepairs(gekozen
mede met tàbrieknjverheid,en de overigen voor hun leven). De commonalty omvat de
met velerlei bedrjven.Metdenlandbouw is yentry (ziealdaar)en de lagereklassen,zooals
de kleine kooplieden,fabrikanten,handwerkslieden,pachters enz.
D e staatsregeling is er constitutioneel-moveestapel werd ereenigejaren geledenreeds
op 140 m illioen pond sterling geschat. D e narchaalen berustOp aloude Saksische instelzee-en riviervisscherj - vooraldeharing- lingen. De
rjks
e grondwetten ot- edaaxb
ve
al
nang
zjn
:tDe
C% rta libertatum
vangst - is er van groot gewi
gt.Een deelten
de veeteelt,die er op groote schaalgedreven
w ordt,naauw verbonden.D ewaarde van den

hoogst belangrjke tak van njverheld is er

voorts demjnbouw.Dewaarde derverschillende delfstofen,in hetjaar1869verkregen
was:aan steenkolen bjna 27millioen pond
sterling,- aan jzerertsbjna4millioen pond
sterling,- aan tinerts ruim 1m illioen pond

sterling,- aan loodertsdesyeltjksenz.Een

andere tak van njverheid,dleerwerk verschaft aan honderdduizende personen, is de

katoenspinnerj-en weverj,alsmedehetspinnen en weven van wol,zjdeen vlas.Voorts
vindt men er vele jzergieterjen,leerloojerjen, papierfabrieken, glasblazerjen,pottebakkerjen, bierbrouwerjen, scheepstimmerwerven enz.Er wordt handel gedreven m et
alle oorden der wereld.Tot de invoer-artike1en behoorenvooralgrondstoFen,zooalskatoen,

wûl,zjde,hennep,vlas,scheepstimmerhout,
suiker enz.,- voorts koloniale waren,teery
pek,guano enz.,- en t0t de uitvoer-artike-

Van

H'
endrik1 (1101),deMagna Charta (15
Junj 1215), bevestigd den loden october
1297,de Petition Ofrights(1627),deHabeascorpus-acte (1679),de Bill and declaration
ofrights (22Januarj 1689),de ActsofSettlement (1701 en 1705), de Vereenigings-ade
(6 Maart 1707 en 2 Julj 1800),deEmancipatie-billderR.Katholieken(29April1829),
de Retbrm-bill(1832),endeKieshervormingsacte (15 Augustus1867).De Koning (ofKûningin) is er in het bezit der uitvoerende
magt;hj is hethootd derKerk en onschendbaar.Zjn gezag is beperkt doorhetParlement,waaraan deministersverantwoordeljk
zjn.Het Parlement isverdeeld in een H00gerhuis (House Of Lords) en een Lagerhuis
(Hbuse Of Commons)5 het bezit de wetgevende magt. De grondwet waarborgt er in
hooge mate de persoonljkevrjheid derburgers, een uitgebreid zetfbestuur,geljkheid
voor de wet,vrjheid van drukpers,en 0n-

len hoofdzakeljk jzer,tin,steenkolen,geweven stofen,stalen en jzeren voorwerpen.De schendbaarheid der woning. T0t de hoogste

scheepsruimte bedroeg zoowel voor uit- als staatsligchamen behooren een Geheime Raad
invoer in 1869 ruim 17 millioen ton.De han- (Privy Council) meteen voorzitteren secredelsvloot telde in 1870 ruim 24000 zeilsche- tarisj- het eigenljkeKabinet,waartoede
erste lord van de schatkist, de kanseliers
pen en bjna 3000 stoombooten,met bjna e
,
200000 matrozen.D e lengte der spoorwegen, de voorzitter van den geheim en raad en de

in 1871 in het Vereenigd Koningrjk in gebruik,bedroeg 2679 Engelsehe mjl,terwjl
ern0g920Engelschemjlin aanbouw waren.
Het onderwjs,schoon er veelvoor gedaan
wordtj laat in Groot-Brittanje n0g meer te

loxd-zegelbewaarder behooren - afzonderljke
comitésvoorhandelsbelangen(BoardofTrade),
vool' de regtsbedeeling, voor het nationaal

onderwjs enz.,- hetministérie,verdeeld in

de gewone departementen, bestlzurd door
wenschen over. Er bestaat geen algemeene staatssecretarissen met hunne Onder-staatsseschooldw ang, en onder de lagere standen, cretarissen enz. De schatkamer (Treasury)
vooral in de fabriekplaatsenj heerscht veel zorgt voor het innen der belastingen en het
schoolverzuim met de hieruitvoortvloejende besteden van deze.Hetbinnenlandsch bestuur
onkunde.Menheettereene druk bezoehtevoor- ishoofdzakeljk toevertrouwd aan plaatseljke
bereidingsschool voor de hoogere standen te ambtenaren (lord-luitenant,sherif,vrederegter
Eton, en universiteiten te Londen, Oxford, enz.).Men heeft er 245 stedeljke gemeenten.
Cambridge, Durham , Edinburgh, Glasgow , De regtspleging is er zeer ingewikkeld,verSt. Andrews, Aberdeen en Dublin, alsmede ouderd en aan vormen gebonden;ook is er
eenR.K.seminarium (Mainooth-collége)nabj geen algem een geldend wetboek. M en heeft
laatstgenoemde stad. Voorts zjn er onder- er regtspraak door gezworenen.Hethoogste
scheidene geleerde genootschappen,bibliothe- geregtshof is het H oogerhuis en daarna het
ken,merk.waardige verzamelingen enz.onder High Court ot
' Chancery. Voor de gewûne
dezebekleedthetBritsa .
XI,
SJM- (ziealdaar) regtspleging heeit men a1s hoogste geregtshode eerste plaats. De boekhandel bloeit er, ven de Court ot'Kings (Queens)bench,de
en de dagbladpers heeft er een reusachtigen Court of excheqtler,en de Court ot'common
omvang.
pleas.Dejaarljksehebegrootingvaninkomsten
Het volk is er verdeeld in 2 standen,na- en uitgaven belooptengeveer75 milliûenpond
meljk denobility ofhooge adel,wiens stam - sterling. Hiervan vereischen hetleger ela de
hoott
len hetregt hebben,zitting te nemen in vloot om streeks 22 millioen.H et leger telde
het Hoogerhuis, - en de eommœtalty. T0t in 1872 bjna 197000 man geregeldetroepen;
hetHoogerhuisbehoorenvolgensrW hitaker's daarenboven heet't melz er eelze militie van

Almanack f0r 1874'' (met mbegrip van 11 134000 man,eene yeomanry (kavallorie)van
VII.
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15000 raan en ongeveer200000 man vrjwilligers,terwjldeoorlogsvloetdatjaarbestond
u1t 53 gepantserde en 306 niet gepantserde
stoom schepen, daarenboven 25 in aanbouw ,
benevens een 20-tal zeilschepen. Er bestaat

1189. Hj heerschte tevens over een derde
gedeelte van Frankrjk,herstelde de koninkljke magt,die in de burgertwisten veelgeleden had, bezoldigde een staand leger,beperkte de magt der geesteljkheid door de
geenee.
onscriptie ofgedwongen krjgsdienst. Constitutie van Clarendon (1164) en bragt
De Staatskerk is erdeAngloaannelte (zie Ierland t0tonderwerping.- Hj werd opgerf(
189- 1199),
aldaar),waartoeOngeveer590/0derbevolking volgd door RicltardZeeslfzlesl.c'
.1
behoort. Zj heeft vooral hare beljders in den bekenden Mnvoerder uit den tjd der
Engeland en W allis, en telt 43 bisschoppen
en 4 aartsbisschoppen. Voorts lzeeft men er
de Sc,
hotsche of Presbyteriale Kerk met een

Kruistogten,gedurende wiens afwezigheid er
eene verregaande regéringloosheid heerschte.
-

Na hem verloor Jan zonderLand (1199-

a
antalsecten (dissidenten),210/0derbevolking 1216)Normandië,Anjou,Maineenz.inFrankuitmakende,en de R..KcfAolïd/reKerk,welke
rjk,terwjlEngelandherschapen werdineen

in Ierland de overhand heett en Overhetge- Pauseljken leenstaat.Onderzjn bestuur(19

heele rjk 5aartsbisschoppen en 37bisschop- Junj 1215)werd deMagra Charta,de grondlag derburgerljkevrjheld in Engeland,uitpen met191
/:0/0derbevolking telt,terwjler s
gevaardigd. - Na hem verloor Hendrik III
omstreeks50000 Israëlieten zjn.
Omtrent de oudste geschiedenis van Groot- (1216- 1272)onderscheideneandereFransche
Brittaqje en Ierland raadplegemendeartikels landschappen,terwjlin 1258deMagnaCharta
Angelsaksen en Brittannia. W j willen van werd uitgebreid. - Edmard 1 (1272- 1307)
het vervolg een beknoptoverzigtgeven onder

onderwierp W allis en Schotland aandeOpper-

de verschillendevorstenhuizen.Dezezjn:
heerschappj van Engeland en zorgde, dat
H et Hzlsçel,
stzk.
sidc/le Hkis (450- 1066). In o()k de lagere adel (gentry), benevens de
den aanvang van dattjdperk hadden erge- steden en vlekken,toegang verkregen t0thet
durig invallen plaats van de Noormannen. Parlement.- Ednard 11 (1307-1327) veronder anderen van Henght en Horna in de 100r zjn invloed in Schotland, maar deze
Frieschegeschiedenisvermaard.Erontstonden werdhersteldonderEdnardII1(1327- 1377).
weldrazevenkleineGermaanschekoningrjken, In 1339 namen de Successie-oorlogen methet
nameljkKent,Sussex?W essex,Essex,North- HuiB Valois een aanvang.ln 1343 werd het
umbrië, Oost-Angeln en Mercië.Zjwerden Parlement in een Hooger- en Lagerhuis gein den aanvang der9deeeuw t0teeneerfeljke scheiden, terwjl Woklfe op godsdienstig
monarchie vereenigd onder Egbert. - Een

gebied a1s voorlooper der Hervorming optrad.
Voorts werd in 1362 hetgebruik derFransche
901),werd,nahetverdrjvenderNoormannen, taal in openbare stukken afgeschaft,zoodat
de hersteller van de Angelsaksischegrondwet, zich alstoen de Engelsthe taal m et kracht
en zjn bestuur schonk aan het land eene begon te ontwikkelen.- Onder AicFzcr# 11
hooge matevan bloei.Hetkwam echterdaarna (1377- 1399) werd het land geteisterd door
onder zwakke vorsten in verval.Onder Xthel- de oproerigheden der hertogen var .rtzzzclafcrj

kleinzoon van dezen,AlfreddeGroote(871-

red 11 (972- 1016)vielen de Denen op nieuw

in het land en veroverden onder aanvoering

York en Gloneester,terwjleroorlog gevoerd
wer; metFrankrjken Schotland,endeboeren

van Canut ofKnoet deGeoote(1013)geheel in opstand kw am en onder W at Tyler. -

Engeland.In1041beklom Edl
tardde.
felïjtsdr,
een zoon van Etltelred,den troon,enhiervan
maaktenazjnoverljden (1066)Hamald,stadhouder van W essex,zich meester. Laatstgenoemdewerd echterin den sla'
g bj Hastings
(14 October1066)door Willemde Fero'
tzrccr,
hertog van Normandië,overwonnen.
Het Normandiscl
te Akid (1066- 1154).De
eerste vorst uitdithuis wasbovengenoemde
W illem de Veroveraar (1066- 1087),dieden
grond van geheelEngeland in eenKoninkljk
domein veranderdeen hetleenstelselinvoerde.
Zjn opvolger W illem 11 (1087- 1100) wikkelde doorzjneveroveringszuchthetland in
veleoorlogen Nvaarna lfendrik1(1100--1135)
de Charta libertatum a1s eerste grondwet
uitvaardigde. onder zjn opvolger St@han'
l
u
(1135- 1154) had hetland veelteltjden van
burgeroorlogen envandeinvallen derSchotten.
HetH%ds '
tlcl Anjou ofPlant
ayenet(11541485) koning Hendrik I hadzjnekroon eigenljk bestemd voor zjne dochter M athilde,
gehuwd met Godfried Tltzz
ldtwezef,graat'ran
H we/o'
lI,zoodatRtqphan'
ushaarzoon a1sopvol-

Hendrik IF (1399- 1413),uithetHuisvan
Lancaster,OnttroondeAic/ztzgtfenverleendeaan
het Parlementhetregt om overde invoering
van belastingen te beschikken.- Hendrik F

(1413-1422)werd tengevolgezjneroverwin-

ningen in Frankrjk bkden VredevanTroyes
doordeBourgondischepartj t0terfgenaam der
Fransche kroon benoemd.- Henkik VI(1423
1461) verloor in Frankrjk alle veroverde
landen metuitzondering van Calais.Toen ontstond de3o-jarigeSuccessie-oorlogtusschende
Huizen Laneaster en York (R0@de en W itte
R0os).Riel
tard,hertog nan Iroràjnam denK0ning gevangen en verhiefzich t0tprotedordes

rjks,maar sneuveldein den slag bj Avakefeld (30 December1460).- EduœrdIV uit
het Huisvan York (1461- 1483)beklom den
troon, en de burgeroorlog dnurde voort.-

Da
arna werd Roltard JJJ,hertoy ran G!oleester, een broeder van Eduard,ln 1483 t0t
protector gekozen. Na het verm oorden van

Eduamd V en diens broeder liethj zich tot
koning uitroepen, maar w erd door H endrik

T'
?
:#pr,graafr@n Aic/
zploz#,bjBosworth (22

ger moest erkennen. Deze beklom in 1154 Augustus 1485) overwonnen en gedood.
als Kendrik 11 den troon en regeerde tot
HetK'
uo T.* (1485-1603).KendrikVII

GROOT-BRITTANJE EN IERLAND.

(1485-1509)gafuitbreiding aan hetKonink1jk gezag en begunstigde den middelstand
ten koste van den adelen degeesteljkheid.
Hendrik VIII (1500- 1547)veranderdede
leenmonarchie in een alleenheerschappj,beperkte de regten van het Parlement en bevestigde hetkerkeljk OppergezagdesKonings
(1534), zoodat hj door het Parlement een
zestalgeloofsartikelsdeed vaststellen,terwjl
hj dekloostersOphiefen vooraloOk doorde
behandelingzjnervrouweneenbloedïgennaam
verwierfin dege'
sclliedenis.- Nahem regeerde
Eduard VI (1547- 1553)Onderhetprotectoraat van den hertog ran zgtlp7:rtsef.Nu werd
deleerderBisschoppeljkeKerk in42artikels
vastgesteld en tOtstaatswetverheven.- Onder
hetbestuurvankoninginM aria (1553- 1558)

819

drift te bezielen.Den 14den Julj 1645verloor

hetKoninkljk legerden slag bj Naseby,en
nadnt Karelf in M ei 1646 de wjk genomen
had naar deSchotten,werd hj doordezein
Januarj 1647 uitgeleverd aan hetEngelsche

Parlem ent.D enGdenAugustusdaaraanvolgende
namen de Parlementstroepen Londen in bezit,
waarna de Presbyterialzen uit het Parlem ent

verAvjderd Tverden.De Overige leden,t0tde
Independenten behoorende,veroordeelden den

27stenJanuarj1649 den Koning wegensdwingelandj en hoogverraad ter dood en deden
hem 3 dagen later sterven Op. hetschavot.

Nll brak hettjdperk aan dermilitaire heerschappj, zoodat hetHoogerhuis en hetK0ningschap afgesehat'
t werden. Cromwell (zie
aldaar), t0t lord-luitenant benoemd,maakte
kwamen de R. Katholieken weder aan het een einde aan den oorlog door den slag bj
hoofd, zoodat dc Protestanten op eene bloe- W orcester (3 September 1651), waarin hj
digewjze werden vervolgd.In haarsterfjaar de Overwinning behaalde op XarelTf,- riep
(1558) viel Calais in handen derFranschen. den 4den Julj eene Conventiebjeen t0tuitZj werd opgevolgd doorhare Prptestant- Oefening der wetgevende magt,- schoof0ok
schehalfzuster Elizabell
t(1558- 1604),diede deze den 12den Decemberterzjde,en liet
Bisschoppeljke Kerk herstelde. Onder haar zich benoemen t0t protector der Republiek.
bestuur, hoe willekeurig o0k, nam de wel- De oorlog met de Nederlanders &verd den

vaart des lands aanmerkeljk toe.Zj onder- sden Ayril1654 geeindigdyen verbondenmet
steunde de Nederlanders in hun verzet tegen FrankrjkstreedEngelandin1655tegenSpanje.
Spanje,zag de Armada in 1588 op de kust Na ontbinding van llet Parlement, dat de
van haar rjk verloren gaan,en verlepnde verdreven Presbyterianenwederinzjnschoot
den 3lsten December 1600 den sticlltingsbrief w ilde Opnem en,heers3hte er eene algem eene
aan de oost-lndisclle Compagnie.
gisting.- Nadat Cromt
trellden 3den 8eptem-

HetIlkis der z
s'
/z
?
fcr/.
$(1603- 1688).Eliza- ber 1658 overleden was,volgde zjn zoon
kf/zhad den zoon van Mariak
v/f
gcrf,nameljk klclta'rd hem Op alsprotector,d0(!lldezelegde
Jaeobns FY van Schotland,van moederszjde w eldra dieb'ltreklting neder,waarna eronder
van Hendrik Vll afstammende,tOtharen Op- eene Veiliglleids-commissie eene verregaande

volger benoemd. Hj aanvaardde de regéring
als JaeobnsI (1603- 1625),waseen aanhanger der Bisschoppeljke Kerk en vervolgtlede
Puriteinen.Onder zjn bestuur hadhetbuskruidverraad (1605) plaats,en tle invoering
van den eed van trouw (Oath Ofallegiance)
voorgeesteljke enlaterv001'wereldljkenmb-

regéringlooshpidheerschte.Den3denFebruarj

1660 w erd Londen doûrgeneraalM onkbezet',
en den 8.
3ten M (!idoorhetParlementKarel11

(1660- 1685) t0t Koning der 3 rjken uitge-

roepen. Tnmiddcls noodzaakte de Act ofuni-

fbrmity van 1662 deEngelsphegeesteljkheid,
()m de geloofs-artikelen der Staatskerk onder

tenaren had de uitsluiting der R.lfatholieken
van alle staatsambten ten gevolge.Sedert1610

(?edetebeljden?enhierdporontstondennieuwe
kerkeljke twisten.Door de woelingen der R.
was htjgedurig in botsing met hetParlement. Katholieke Hofpartjontbranddein1664de0orKarel I (1625- 1649) mot
ast in 1628 de l0g met de Ncdel'landen, welke den zlsten
Petition Of rights toestaan.Htlregeerde van Julj 1667 eindigdemetden VredevanBreda.
1629 af gedurende 11 Jaar zonder Parlement Ilet Ccôcl-ministérie (zie aldaar) doelde in
en noodzaakte Schotland,in1637deEngelsch- overeenstemming metLodetvî
jk XIF-op eene
Bisschoppeljke liturgie in te vneren.Tn 1638 herstelling van het gezag der R.Katholieke
ontwierp etlne revolutionaire regêring teEdin- leer en d0r absolute nzonarchie.De strjd met
burgh het Covenant,en de Sehotten bragten de Nederlanden (1672- 1674) was noodlottig
inAugustuslG4objdeTyneaan deKoninkljke v00< Groot-lsrittaqje,en er ontstonden heftige
troepen eene nederlaag toe, waarna de be- oneenigheden tusschen de ministers en het
slissing van het geschil toevertrouwd w erd Parlem ent. Dit laatste verkreeg van den Ko-

aan hetParlement.Ditoyendeden 3denN0- ning de Tesl-acl (zie aldaar), waaxna hd

vembervandatjaa'
rzjnezlttingen?verklaarde Cllcl-ministério aftrad. In 1679 werd de
zich in M ei 1641 permanent,en slo0t den
7den Augustus daaraanvolgende vrede metde

H abeas-oorpus-acte uitgevaardigd, doch na
1680 Ontstond er eene onverholene R.K athoSchotten.In October van gemeldjaarontstond liek-monarchale reactie door den broeder des
el-een oproer in Ierland,en in 1.642nam de Konings, den hertog ran York, die in Fe-

oorlog een aanvang van de Koninkljketroe- bruarj 1685a1sJacol
ms11dentroonbeklom.
pen met dievan hetParlem ent.E erstgenoem - Departjnamen I'
Vltlyen Torywaraninzwang
den leden den Qden Julj 1644 de nederlaag ekomen, - de anti-R. Uatholieke wetten
bj Marston-Aloor.Door den invloed derTn- wln-den afgescllaft en de R.Katholieke eeredependenten werd In
airfaœ opperbevelhebber dienst werd algemeen ingttvoerd, terwjl de
van het Parlementsleger, en Cromwell wist Tolerantie-acteaan deR.Katholieken dezelfde
hetm et staatkundige en godsdienstige geest- regten verleende als de beljders dex Staats52*
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kerk bezaten.Den 5den November 1688 even- 1748 werd te Aken deVredemetFrankrjk
we1landde prins Willem ran Ok*Jz(#,stad- gesloten,hoewel de 001*
104 met dien Staat
houder,kapitein-generaalen admiraalderNe- spoedig wederom uitbarstte ln Oost-en W estderlanden en gemaalvan M aria (de dochter Indië, en vooral o0k wegens het deelnemen

van Jaeobusjmet15000 man te Torbay.De
magtige Protestantsche partj sloot zich bj
hem aan,en zonder moeitemaaktehj zich
meester van Londen,terwjl de Koning de
wtjk nam naar Frankrjk. Hj riep er het
Parlement bjeen, dat Jaeobu 11 vervallen
verklaarde van den troon ,en den 13den Fe-

bruarj 1689 dekroon toekendeaanM ariaen

haren eehtgenoot. De Declaration of rights
bepaalde, als grondslag der Engelsche volks-

vrjheid,degrenzenvanhetKoninkljkgezag.
Groot-lrittanje onder '
cilldz> III enzzàzt
T
(1689- 1714). Terwjl de W higs het hoofd

overmoedig opstaken, zaten de aanhangers
van Jacobus niet stil.Laatstgenoem de landde
m et 5000 Franschen in lerland en m aakte
zich van dit eiland meester,hetwelk echter
na de overwinning, do01'de Engelschen aan
de rivier de Boyne behaald, W illem I1I a1s

van Groot-BrittanjeaandenZevenjarigenO0rlog ten gunste van Pruissen.- Georye 1II
(1760-1820)verwierfbj den Vredevan Parjs(10 Februarj 1763)Canada!kaap Breton,
deeilanden St.Vincent,Dominlca en Tabago
(van Frankrjk) en Florida (van Spauje),
benevens belangrjke handelsvoorregten.Terwjl lord Clire de bezittingen in Oost-lndië
gewapenderhand uitbreidde, geraakten de
rjksinanciën in een ongunstigen toestand.
Voorts volgde den 4den Julj 1770 de onafhankeljksverklaring der 13 Amerikaanscbe
Staten.Groot-Brittanle voerdewjdersoorlog
tegen Frankrjk,Spanje en deNederlanden;
doch den 3osten November 1782 werd een afzonderljkevredemetdeKoloniën,eninSeptember 1783 eenalgemeene Vrede teVersailles
gesloten,waarbjTabago enGoeree,St.Pierre
en Miquelon aan Frankrtjk,- voortsFlûrida
en Minorcaaan Spanjewerden teruggegeven.

koningerkende(1691).Deoorlog metFrankrjk :eindigde in 1697 met den Vrede van Er Ontstonden Onrustige bewegingen in IerRjswjk.- Willem 11I(f 1702)werdvolgens land, Schotland en Engeland, en in 1783

de bepaling van hetParlem ent opgevolgddool, nam Pitt de teugelsvan hetbewind in han-

zjneschoonzuster Anma (1702- 1714).Schot- den.Aanvankeljk voerden de W higsin het
landwerd doorde ade van 1 Maart1707 voor Parlement onder Fpz en Bwrke eene hevige

goed met Engeland vereenigd,en een jaar Oppositie, terwjl de W higs en Tories zich
laterlandde de pretendent JacobwsIII vruch- vereenigden bj het ui*arsten der Fransche
teloos op de Schotsche kust.Na den valvan Omwenteling. Den lsten Februanj 1793 verM arlborouylten derW higs kwam in 1710 een klaarde de Nationale Conventie te Parjs den
Tory-ministérie (Harley en Bol'
ingbroke) aan 0orlog aan Groot-Brittanje. W egens binnenhet hoofd der zaken.De Vrede van Utrecht landsche wOelingen werd de Habeas-corpus-

met Frankrjk (11 April 1713),alsmede de acte geschorsten de vreemdelingen-bill,benedaarop volgende VredemetSpanje(13Julj) vensandere uitzonderingswd ten,aangenom en.
bezorgden aan Groot-Brittanje hetbezitvan In den aanvang van Augustus 1798 behaalde

de landen aan de Hudsonsbaai,Nieuw -schot- Nelson de overwinning bj Aboekir. De R.
land en New foundland, alsm ede van Gibral- Katholieke U nie in Ierland poogde.methulp

tar Jn Miuorca.Hetrjk voerde door zjne van Frankrjk,hetEngelscheJuk afte schudvloot heerschappj over de zee, terwjl zjn den;hieropvolqdeeersteen hardnekkigeburhandel en njverhei; zich voorspoedig ont- ger-oorlog,en ln hetnajaarvan 1800 eene
volkomene vereeniging van Engeland en Ierwikkelden.
H et At'-zdp'
per.
îcâ,e H qis Jofaan detroonsbe- land dooxeene acte van hetParlement.Groot-

àr
lïvlwzïwp van Jw izwïzl Victoria (1714- 1837). Brittanje, door den Vrede van Luneville

Op Anna volgde, naar de bepaling der Pro- (1801) a1s ter zjde geschoven, beschouwde
testantsche acte van successie van 1701,de het neutraliteitsverdrag van Rusland,Zweden
Keurvorst van Hannover als GeorgeI (1714- en Denem arken ter bescherm ing van hun
1727).De W higshielden nt1deteugelsvan handel als eene oorlogsverklaring, en zond
het bewind in handen onder Rtanltope en Nelson naar de Oostzee, die er de Deensche
W al
pole.De opstand der Jacobieten in Schot- vloot veroverde en de Zweedsche enRussische
land onder den graafra,n M are en den Pre- in de havens blokkeerde.In Maart1801legde
tendent werd door krachtigen bjstand van Pitt het bewind neder. Den 27sten Maart
het Parlement gedempt, waardoor tevens het 1802 w el'd de teAm iënsdevredem etFranknieuwe Vorstenhuis zich bevestigd zag. - rjk gesloten,waarbj Groot-BrittanjealleverGeory 11 (1727- 1T60) was a1s borg voor overde landen,metuitzondering van Trinidad
de Pragmatieke Sanctie van keizer Karel FT en Ceylon,aan Frankrjk,Spanjeen Nederin den oostenrjkschen Successie-ûorlog ge- land teruggaf. De groote invloed van Frank-

wikkeld.Den 22stenFebruarj 1744 geraakte
de Engelsche vlootslaags met de Franschen
btj Toulon. De Jongere pretendent, Karel
X#vcr: (een kleinzoon van JacoAs 111),
landdemethulp van Frankrjk in Julj 1745
in Schotland en verw ekte er een uitgebreiden
opstand, w aaraan de overwinning van den

hertog '
van Cumberland bj Culloden (27 April
1746) een einde maakte.Den 18den October

rjk op hetvasteland,waarmen de havens
voor den Britschen handel sloot,noodzaakte
Groot-Brittanleop nieuw toteeneoorlogsverklaring (16 Mei 1803).Een Jaar later kwam
P itt w eder aan het roer, en in April 1805
sloothj een verbond metRusland,- voorts
met Oostenrjk en Zweden.Den zlsten October van datJaarbehaaldeNelson eene overwinning bj Trafalgar, en ten gevolge van
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Frankrjks overwinningen op Rusland,00s- volgendehetParlementonderzeermoejeljke
tenrjk en Pruissen (1805- 1807)vertrok de om standigheden. Canada was in verzetgekoBritsche vlootin Februarj 1807 naarde Dar- m en tegen het M oederland en de grondw et
danellent en in September naar de Oostzee,
waarKopenhagen gebombardeerd en de Deensche vloot ten tw eeden male genom en w erd.
D ientengevolge verklaarden Rusland en D enem arken den ool-log.EenRussischeskaderw erd
echter vernield door de Britschevloot,welke
zich ook van de D eensche koloniën m eester
maakte.Tn Maart1807werd Canning minister
van Buitenlandsche Zaken,en in 1808vertrok

a'
ldaar opgeheven. De chartistische agitatie
van 1839 w erd weldra onderdrukt, doch het
ministêrie moest wegens verwerping der Jamaica-bill aftreden.lnmiddels kw am een verwacht ministêrie Welliyton-peelniett0tstand,
zoodat het oude met Russell, Nbrmanby en
M acaulay weder Optrad. In 1840 werd een
verdrag gesloten metRusland en Oostenrjk,
()m de oneenigheden tusschen de Pgrte en den

eene Engelsche krjgsmagt naar Portugalen Pasja van Egypte t0t een goed einde te
Spanle. In 1811 belastte zich de prins ran brengen. Tn 1841 kwam hetministêrie Peel-

Trrt
zliï.
s met het regentschap en Ontving in 'lF'ellizwft?v aan het hoofd der Zaken, en in

Februarj 1812 hetKoninkljk gezag.Sehennis den aanvang van het volgendeJaar werd de
der neutrale vlag door Britsche schepen deed graanwd na een hevigen strjd aangenomen.
in 1812 een Oorlog tusschen Groot-Brittanje Voorts werd in 1842 de vrode met China
en de Vereenigde Staten uitbarsten. Bj den gesloten, terwjl lord Ellenborolkqlt een bloeeersten Vrede van Partjs (1814) verwierf digen oûrlog voerde in Afghanistan.O'Connell
Groot-Brittanle Malta, Tabago, St. Lucia, deed voorts pogingen,om Terland van GrofltTsle de France en de Sechelles(van Frank- Brittanje af te scheuren, en in Maart 1843
rjk), Demerary, Essequebo, Berbice, de werd Sind in Tndië dool'NapierOnderworpen.
Kaap de Goede Hoop en Ceylon (van Neder- Tn 1844 nam de bew oging tegon (1o graanw et
land),en Helgûlandvan Denemarken.Tegen t0e, terwjl in 1845 de oude partjen zich
het einde van datjaar werd de Vrede met ontbonden. Alle uitvoerregten werden afyeNoord-Amerika te Gent gesloten. - Den schaft. In Junj legde Peel de portefeullle
29stenJanuarj 1820beklom GeoïyeITr(1820- neder, waarna d0n 3den JlI1i,j het W higmini1830)dentroon.In 1822werd Canninyminis- stérie Palmersfon-Rnsselloptrad.fn 1848 had
ter van Buitenlandsche Zaken? waarna,het er eene chartistisehe beweging plaats in de
beginsel van non-interventie gehllldigd werd. fabriek-districten. Tn Ierland veroorzaakte de
1st,zootlatde l'
labeas-corIn 1826 had de a'
fsehaëng der graanregten Repeal groote 0111-1
plaats,en in Januarj1828kwam hetministérie pus-acteergeschorsten (1e opstand van Smitlz
W ellinyton aan hethoot'
d der zaken.Zjnepoli- O'#'rC:zlmet kracht onderdrukt werd.Onder
tiek was onmagtig in de Grieksehe en Pûrtu- Cobden kwam (1oAnti-cornlaw-leaguetotstand,
gésche aangelegenhedon.Tn Ierland hadden R. terwjl Palmerston de Ttftliaansehe beweging

In de Pendqjaub werd gevochten
Kathol
ieke woelingen plaats,en in Februarj begunstigde.'
1829 werd de Test-eed opgeheven.Nu was met de Sikhs,en in Februarj behaalde Gowylt
voor de R. Katholieken de toegang t0t het eene overwinning bij Goedsjcrate. In 1851
Parlement geopend, maar nog altijd behield had te Londen van iMeit0t15Octoberde

de aristoc'
ratiehetoverwigtinhetLagerhuis, eerste w ereldtentoonstelling plaats, w aarna
daar van de 513 leden slechts 70 doo1*eene

Palmerston in Dfàcembor aftrad. Dtl(!h o0k

tssellwerd in 1852 t
loor h0tTory-ministêrie
onafhankeljke verkiezing derwaarts waren R'
gezonden.-- Den 26sten Junj 1830 beklom Rtanley vervangen, en in het laatst van dit
W éllem 1F (1830- 1837) den troon, en in iaar moest het laatstgenoemde plaats ruimen

een ministérie Aberdeen-palmerston. De
oorlog met Birma werd geëindigd,en wegens
de oorlogverklaring der Porte aan Rusland,
drong eene Fransch-Engelsehe vloot in de
pen,doch bj herhaalde voorstelling in Maart Dardanellen door. Toen i1-1 M aal*t 1854 de
1832 aangenom en, nadat W ellinglon vruchte- Turksche vloot btjSinope dpor de Russische
loos beproefd had, een Tory-ministérie te overrompeld was, sloot Grf
lot-Brittanle een
vorm en. Daardoor w exd het aantal kiezers verbond met Frankrjk en de Porte nm de
met een millioen vermeerderd.Oproerigheden onschendbaarheid van den Turkschen Staatte
in Ierland gaven aanleiding t0thetaannemen handhaven.W eldrawerddeoorlogaan Rusland
van de dwangbill, welke den lord-luitenant verklaaxd en den 22sten AprilOdessa gebomveroorloofde,om in som migegevallen hetland bardeerd,terwjlNapiereennagenoegvrnchtein staat van beleg te verklaren, waarop de loozen togtdeednaardeOostzee,schonnhj
Terscho kerk-reformbillvolgde.Den 19denJuly den 16den Augustus Bomarsund veroverde.Tn
1834 trad Grey af,e!z M elbourne werd minis- de Krim werd in September aan de Alma en
ter-president, waarna in 1837 de beraadsla- i
n NovemberbjInkermanvoorspoedigqestregingen in hetParlementvooralaan detienden den.In Januarj 1855 deed Roe*ek ln het
Parlem ent het voorstel, Om het beheer der
waren gewjd.
November daamanvolgende trad het W higministêrie Grey-palmerston-Bronyham-Russell
op. Eene retbrmbill, in het Lagerhuis reeds
aangenom en,w erd in hetH oogerhuisverw or-

V00r

Groot-Bréttanje en Ierland onder Fic/pril krjgszaken door eene Commissie te laten
(1837 t0tnu).Na'sKoningsOverljden werd onderzoeken, weshalve het ministêrie aftrad
hj Opgevolgd door de l8-jarige Vietoria (zie en door Peelvervangen werd.Den 8sten sep-

aldaar). Zj werd gekroonà den zosten Junj tember bezweek Sebastöpol, - kort daarna

1837 en opende den 19den Novemberdaaraan- werd een handelsverdrag met Japan, en in
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1855 een tweede met dien Staat gesloten, billt0tstichting eenerconfederatievan Britseh-

terwjlmen in 1856 Audh aa'
n hetBritsch- Noord-Amerikaansche koloniën gunstig ontIndisch grondgebied toevoegde en den 3osten vangen was,werd den 15denJulj de reformMaartte ParjsdenvredemetRusland sloot. bill aangenomen in het Lager en den 6den
Voorts werd eene expeditie afgezonden naar Augustus in het Hoogerhuis,waarna zj den
de PerzischeGolf,Aboesjerbezeten Canton sden October door de Koningin bekrachtigd
gebombardeerd,hetwelk,op voorstelvan Cob- werd;zj behelsdede verlaging van den cen-

#e4, (
b or het Lagerhuis werd afgekeurd. sus van 50 op 15 pond sterling,alsmede toeHierop volgde eene ontbinding van hetParle- kenning van het stemregt in de burgten
ment en eene nederlaag der oppositiebj de (boroughs) aan alle eigenaars van woningen
stembus (1857),waarna de vredemet.Perzië enz.- D0n zldenOctober1867werdeeneexpet0t stand kwam. In Mei 1857 barstte er een ditie afgezonden naar Abessinië,en den 13den
Opstand der Spahi's uitte Miroet;de Euro- D ecember barstte de buskruid-zamenzwering
peanen te Delhi w erden vermoord, en sir der Fenians te Londen los.Den 25sten FebruCampbell zag zich benoemd t0t opperbevel- arj 1868 trad Derby af,en werd Disraëlihet
hebber van het legerin Indië.In September hoofd van het kabinet. In Aprilw erd M agwerd Delhi stormenderhand ingenomen. Den dala bestormd en moestkoning Tlteodoor het
zostenFebruarj 1858tradhetministérieDerby Onderspit delven?waarna in Aprilde Britsche
op,en den19denMaartbezweek0ok Lucknow , troepen den terugtogt aannamen.Den 15den
waarna hetvoorstelvan Stanley,om hetgezag Julj bekrachtigde de Koningin de Schotsche
der oude oost-lndische Compagnie aan dat en Iersche reformbill, en in December werd
derregéring t0e te voegen,doorhetParlement het ministérie Disraëll door het ministérie
aangenomen werd.In Julj van datJaarwerd Gladstone-Grey-lrigltt vervangen,waarna het
voorts aan de Israëlieten vergund,zitting te volk 387 liberale en 2;1 conservatieve vernemen in hetParlement.- Indenaanvangvan teyenwoorc
ligers afvaardigde naal
.hetLager1859 ontstond de reform-agitatie van Briyht, huls. ln Maart 1869 bragt Gladstone zjne
voortsde zamenspanning derliberalepartjen vroeger verworpene billbetreiende de opheftegen het conservatieve kabinet, zoodat dit flng van de Anglicaansc,
he Staatskerk in Ierlaatste door een ministérie Palmerston-Russell land op nieuw ter tafel) waaromtrent later
vervangen werd.In Februarj 1860 werd op een compromis t0t stand kwam. Den zisterl

den grondslag van het vrjhandelstelsel een Junj 1870 trad lord Grannilleop alsminister
handelsverdrag metFrankrjk gesloten,en in van Btlitenlandsche Zaken en deed vrtlchteJulj ontstond een nieuweoorlog metChina. 100ze pogingen om den vrede op het vaste
Eene Engelsch-Fransche legermagt werd naar land te bewaren,waarnaGroot-Brittanjezich
Pei-ho afgezondenj en den 13den October den 19den Julj onzjdig verklaarde.Meeren
Pekingbezet,waarna Engelandbjden Vrede m eer trad de kwestie del'legerorganisatie op

van 24 Odoberhetschiereiland Kao-long .ver- den voorgrond. Niettemin werd hetvoorstel,
kreeg. In 1861 ontstond er eene spanning om den verkoop van oficiersplaatsen af te
tusschen Groot-Brittanle en de N oord-Ameri- schafen den 13den Julj 1871 doorhet llookaansche Unie wegens het erkennen der Zui- gerhuisverw orpen,doch eene w eek later desdeljke Staten a1soorlogvoerendemogendheid, niettemin door de Koningin bekrachtigd,ter-

terwjl de Engelsche katoennjverheid eene wj1reeds vroegerde ballot-billin het Lageraanmerkeljkebelemmering ondervond.Inden huis was aangenomen. W egens gemelde beaanvang van 1862 verscheen een Britsch
eskaderte Veracruz!en den 28sten Aprilw erd

kl*aohtiging werll op voorstel van den hertog
ran AïcFlzzlozltf in het H oogerhuis een votum
hetverdray van Pue'bla metMexieo gesloten. van wantrouwen tegen het ministérie uitgeVan 1 M e1 tot 1 November had de tweede bragt, terwjl later dergeljk voorstel in het
W ereldtentoonstelling te Londen plaats.Den Lagerht
lis verworpen werd.Nu viel o0k de
6den October 1863 werd een handelsverdxag ballot-bill in het Hoogerhnis,waarna de zitm et Italië, - den 30sten Mei1865 een met ting werd gesloten.Terwjl de Kroonprins,
hetDuitsche Tolverbond,en den 16denAugus- door typhus aangetast,groote sympathie van
tus daaxaanvolgende een scheepvaartverdrag de zjde der bevolking Ondervond,kwam in
met Pruissen gesloten.In ditJaarhadden er December het scheidsgeregt overdeAlabama-

woelingen van Fenians(zie aldaar)inIerland kwestieteGenèvebjeen,dochverdaagdezjne
plaats, terwjl een opstand der Negers Op zittingen t0t den 15denJt
mj 1872.Den Gden
Jamaïca metgeweld werd gedempt.Den3osten Februarj van ditJaar werd de zitting van
October vormde zich het ministérie Russell- hetParlementgeopend,den 15den Maartdoor
Gladstone-clarendon, en den 16den December Frankrjk het handel
stractaat opqezegd, en
kwam een handelsverdrag metoostenrjk t0t den Gden April de kôlonie d'Elmlna met de
stand. In Februarj 1866 werd de Habeas- verdereNederlandsche bezittingen op de kust

Corpus-ade in Ierland geschorst,en in Junj van Guinéaaan Groot-Brittanje(tegenvl'
jheid

plaatste zich hetTory-ministérieDerby-8tanleyJlidrg:lbaan hethoofd der zaken.Tn de aanzienljkste steden ontstondengrootevolksbew egingen ten behoeve eener Parlementshervorming,enin M aart1867 kw am erOproerinIerland.Hetministérietoonde zich bereid t0thet
voorstellen van hervorm ingen,en nadat eene

van handelen op Sumatra)aigestaan.W eldra
wel'd deAlabama-kwestie tot een goeë einde
gebragt.In 1873 nam de welvaartvan Groot-

Brittanje aanmerkeljk toe, en hoewelwerk-

stakingen bj herhaling een dreiqend voorkomen verkregen,werd de orde nletverstoord,

terwjlde werklieden tevens hun welzjn be-
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vorderden door het stichten van coöperatieve
vereenigingen.Niettemin vielendeParlementskeuzen zoodanig uit,dathetministérie Glad.S
JOw: zich gedrongen zag,afte treden,en in
den aanvang van 1874 door het ministérie
Disraëliwerd opgevolgd.

Men kan ditbeknoptoverzigtgemakkeljk
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hj weinig geschikt was voor het klimaat
des lands. Daarna huldigde m en weder dcn

spitsboogstjl,zooalsbljktuitdeParl
ementsgebotlwen van Barry. O0k P'
lt
yin (f 1852)

werkte in dien trant.W atEngelaud leveren
kan,wanneer er sprake is van doelmatigheid
van inrigting, bleek in 1851 uit het tentgonstellingsgebouw van Paœton. Tot de

uitbreiden (lo()rdeartikels op teslaan,waarin
de levensloop behandeld wordtvan de merk- beste bouwmeesters van den Jongsten tjd in
waardige personen! die eene r0l hebben ver- het Vereeni
gd Koningrjk beàooren Wyatt,
vuld bj de hoofdgebetlrtenissen,in ditover- Otcen Jones, Feryuson, Tenlon, Coekerell en
zigt vel-meld.
Falkener.
Op de'beeldhouwkunst in Engeland heeft
Voorts merken wj op, dathetkoningrjk

Groot-Brittanje en Ierland zich in een hoogst de schoolvan NiecoloTit
st
zACt)een belangrjken
gunstigen toestand bevindt.Van ouds worden

invloed gehad. Hendrik II1 was intusschen

eropstaatkundiggebiedvrjzinnigebeginselen de eerstekoning aldaar,die haarbevorderde,
gehuldigd, en deze, (1oor de w etenschap ge- en zjn standbeeldalsmededatvan zjnegesteund,zullen ermeer en meer de vel-ouderde malin zjn belangrjkste gewrotshten derEnvorm en en hieraan klevende misbrtliken doen

gelsche beeldhouwkunst in de middeleeuw en.

verdwjnen. Het is door de wateren der zee
afgescheiden van alle overige rjken,zoodat
het achterzi
jne kri
jtbergen veilig heeten mag
bj elken oorlog,waarinhetnietbetrokkenwil
wezen.Hetbezitbj eene begaafdebevolking

Later werd ztj hoofdzakeljk doo: vreemdelingen beoefend,totdat in de 18deeeuw FJt=man roem behaalde op hetgebied dernationale kunst en gevolgd wertl door Nollekens

(1737- 1823)en Chantrey (1782- 1841),ter-

eene gematigde ltlchtgesteldheid en voor een wjl ook Westmacott ()
' 1856) en Watson
groot deel een vruchtbaren bodem , uitge- (f 1846)merkwaardigevoortbrengselenleverstrekte steenkolen-enjzermjnen en eeneme- den. Hun voetspoor wordt in Onzen tjd
nigtefabrieken.Zjnevoortreffeljkehavensen gevolgd door Gibson,Baily,M ao-DotvelltSlaaanzienljke vloot geven gelegenheid t0thet Jdk-, W estmacott,)'
r,I'
ole),Woolneren a
'
Hknro.
dxjven van een onbeperkten wereldhandel, Schilderst die vermeldlng verdienen,vindt
en de taal des lands wordt gesproken in men in Engeland eerstin de 17deeeaw.Zj
geheel Noord-Amerika, Australië en Britsch- werkten in den geestvan '
tt
an Dijcà en H01Indië,ja,ztjis Ook op hetvaste land van &ïzl.NaastDobson,Jameson, W rigltt, Cooper
Europa het eigendom van allen,die bescha- enz.hadmeneronderscheidenevreemdelingen,

ving Opprjsstellen.
zooals Pieler Lely (uit Soest) erl Gottfrled
Terwjlmen omtrent kerkeli
jkeaangelegen- Kneller (uit Liibpck). Thornhill bestlhilderde
heden in Groot-Brittanje inlichtingen vindt den koepelder St.Pauls-kerk teLonden.De
onder de woorden A nylicaansehe.A% .k,Pres- eerste oorsproukeljkeEngelsoheschilderwas
sdg/lpllt
:,zullen wj echter Hoyartl
btteriaansclte Kerk en Tvq
t(1697- 1764),terwjlJoshna
elndeljk hetoogvestigenop de knnst,de let- !?:t
f/z2()
!#.
ç (1723- 1792) zieh in eene meer
terkunde, de taal en het tooneelin het Ver- ideale rigting bewoog.T0tzjuemededingers
behoprden Ramsay, Sppzzkg en Gainsboroltglt.
eenigd Koningrjk.
De winstgevende njverheid heeft bj de Een verdiensteljk landschapsehilderwas.
Rïpractische Britsche bevolking van ouds eene chard '
IFï/.sozz, en een uitstekend histories
t
t
hi
l
de
r
de
Noo
r
dAmer
i
kaans
che
kwaker
z0o algemeene heerschappj gevoerd, dat er
w einig gelegenheid overbleefvoor de beoefe- Behiamin Tfoyd (1738- 18P0).Deschof
)lvan
ning der k'
anst.In den reyelhebben deEn- den Franschen sehilder Darid vond in Engegelsche kunstenaars weinlg oorspronkeljks land weinig bjval. Na 1830 baarde vooral
geleverd.Met W illem de Veroreraar kwam er Joh,
n.
Mhrïïzdgrootopzien (
1001
*zt
jne reusachde Normandische stjl, dien wj opmerken in tige stllkken met een verbazend liclltetlbct,
.

de hoofdkerk te Norwich, gebouwd in den
l0op der 12de eetlw . Daarna kw am er de

doeh deze rigting kon zich niet lang staande
houden. De kunst Op godstlienstig gebied is

Engelsch-Germaansche stjl in zwang, zigt- koud en stjf en vindt bj de Kerk geene

baar in de hoofdkerken van Salisbury en aanmoediging. Iets gtlnstiger was de gesteldYork.Na het eindigen van den btlrgeroorlog heid der historische kunst,daarde uitvoering
der Roode en W itte Ro0s werden vele aan- der historische fresttû's in de Parlem entsgezienljke gebouwen in spitsboogstjlopgetrok- bouwen w erd opgedragen aan Eastlake,die
ken ,en deze, uit de 16de eeuw afkomstig, sedez't 1851 de waardigheitl bekleedt van
hebben doorgaans een schilderachtig voorko- voorzitterder Acadêmie van Beelt
lende Kunst.
men. ln het laatst der lGde eeuw gehoor- Hj werd ter ztjde gestaan door sfacllse,
zaamden de Engelsche bouwmeesters geheel Dyce, Herbert, W att,
ît?14 ïvard,die de veren al aan de voorschriften der Italiaansche, tegenwoordigers zjn der historischo kunst in
zooals wtjopmerken in Inépo .
T0a:,
9, den Engeland. Steeds bloeide er intusschen de
stichtervan hetW hitehall-palels,en in Ch,ris- portretschilderkunst? di0 er vooral m et l0f
fopFl '
Rrren, die de St.Pauls-en St.Stêpha- beoefend werddoorTl
tomasZt
zltl
repc:(1791-

nus-kexk te Londen heeft doell verrjzen. 1830) en door zjne tt
jdgl
anooten Jaekson (
m

Tegen het einde der 18deeeuw kwam er de Dawes,alsm ede door P ltillips,Sltee,H owtwd,

Gneksche bouwstjlin den smaak,ofschoon Beeehey,W ard,Rootltwell,Piokersgill,H obday,
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Gordon en X cwf.Van hen,die hunne stoFen
aan dichters ontleenden ofzich bj hetgenre
bepaalden! noemen wj in de eerste plaats
Daréd rzlàl , - voorts Chalon,M '
ulready,
Ward, Collins,Redgrave,Lee,Clcz'k,Horsley,
Goodall, O,Neil, W ebster en vooral FrC/A,
w iens voorstellingen een spiegelvormen van
het Engelsche volk. Op het gebied van het
landschap verdienen Constable, Turner en

Bonnington vermelding, voorts noemen wj

Crome, Stanjeld, Glorer, Calcott, Collins,

Danby,H arding,Linnell, Creswick en M 'C'?xJloch,.Als zeeschilders onderscheiden zich C%l-

coï/,Stanjdd en Cooke,en a1sdierenschilder
heeft Lanheer een regtmatigen roem verY7O'Ven.

Van de graveerkunst,inzonderheidopkoper,
werd in den l00p der 18de eeuw veelwerk

Femaakt.Hare meest beroemde beoefenaars
m dientjdwaren Sfranye,Sharp en Wbollet.
Tevens besteedde men veel moeite aan de
zwarte kunst, zooals bljkt uit de werken

van Reynolds, M 'Ardell, s-ifA, W atson en
Earlom. Tot de beste kunstenaar: in Onzen

tjd behooren op dat yebied Cr%ikskank,
B'
arnet,Cooke,Goodall,Ih.
nden,Graves,Dooj

W illmoreen Robinson,terwjldemethodeder

zw arte kunst gevolgd w erd door Landseer,
zf/dw.st)zl, Coluin.n, W alker,Lupton en Lewis.
De houïgravure heeftereen zeer hoogen trap
van volkomenheid bereikt, en van de vele

0P dat van het drama: Udaïl (t 1557),
Gosson(t 1579),vervaardigervan r'rheschool
Ofabuse'',Lilly (f 1598),Greene(f 1592),
Peele(f 1598),vervaardigervan pDavid and
Bathseba''!rn Marlow (f 1593),- vooral
echter W %ll%am sAl/r.:pdr: (1564-1616) met
zjne navolgers: u
Mùnday, Cltettle, Heywood
(# 1633),Dekker(f 1640),Chamnan (# 1634),
Middldon(# 1626),en Webster(# 1625),alsmede Ben Jonson (1573-1637), diev00rtreFeljkebljspelen geleverd heeften gevolgd
werd door Beaw ont (f 1616), I'
letaer
(f 1625),Massinger(# 1640),Ford(# 1639),
en Shirley (f 1666).- Methen (1642) is
het eerste ondertjdvak esloten, en het
tweede bevat als vervaardlgers van lier- en
heldendichten*. Wal
ler ($h 1687), Cowley
(1667),Denkam (f1668),vooralM ilton(16081674),vervaardigervan r'
I'he Paradiselost'',
Bldler(f 1680),vervaardlgervan rlludibras'',
en Dryden (f 1701).Drama'
swerden geschreven doorDavenant(f 1668),Otway,NcfFzcs,
Lee en Wyeherley.Aan de geschiedeniswjdden zich:Ralei
gl
t(t 1618),Daniel(f 1619),
Cherbwry (# 1648),Dr- mond (f 1649),en
Clarendon ()'1674),- en aan de wjsbegeerte: Hobbes (f 1679),schrjver van r0n
human nature'', Mdney (# 1683), die eene
algemeene theorie van het staatsregt leverde,
Baeo/
t
)11 Verulam (f 1626),Gilbert(# 1603),
en Harrey (t 1619),ontdekkervan den 0ml00p van het bloed.
Hetderdeï'
i
Fwnrk (1688-1790),waarin de
.

voortreFeljke meesters in de kunst vermeldell wj: de gebroeders Dalgiel. J'
ccbpz
l,
Measom en Thomas,terwjldesteengravure invloed der Fransche letterkunde zich duideer m ede uitmuntend vertegenw oordigd w ordt ljk deed gevoelen.Toen onderscheidden zich
door Roberts, Muller,Haghe,Naslt,Clayton, Op het gebied van het lier- en heldendicht:

Knkgh'ts,Hardin.
g,ë pc/zen anderen.

In de letterkunde van het sTereenigd K0ningrjk onderscheidt men eenige tjdperken,
die een aanvang nemen na den aldus genoemden roortl
jd, welke zich uitstrekt tot

aan het Jaar 1340. Tot dezen behooren de
liederen der Kymrische barden in W allis en
Cornwallis (600- 1300),- de Angelsaksische
verzen van Caedmon(i 630)en de rBeowulf
(10de eeuwl'', - en de Normandische voortbrengselen dertrouvèresen minstrels(10661340).Daarna volgt:
Het eerste f'
t/#erk (1340- 1520). Hierin
bloeiden Cltancer (1340- 1400), vervaardiger
der rcanterbury-tales'', die in John .
fy.y#c/:

(f 1461) en TltomasOeelere(f 1454)navol(i 1396),vervaardigervan hetnationaalheldendicht pBruce'', alsmede koning Jaoobus I
(i 1438), Dltnbar (i 1520),en Aleœander
Scof (# 1550),- en deEngelsch-schotsche
balladendichters.
Hettweedef'
i/t@drà(1520- 1688),degouden
gers vond, - de Schotsche dichter Barbour

eeuw der Britsche letterkunde.Daarin Onderscheidden zich op het gebied der lyrische
poëzj en dat van het epos:Rkelton(f 1529h

Sgr1r6
ey
18)(fS1547), Wyatt (i 1.542),Raleigk
W
ackrille(i1608) k
%dneq(j-1586),

vooralkenser(i 1599),kervaaldlgervan

-b
rhe Falrv Queen''. Daniel (-1
- 1619), en
rayton (#-16:1),- 'alshekeldtchters Rask
(j-1601),Donne(f 1631),en Hall(f 1656)

Pope(f 1748),schrjverderrEssayon Man'',
Prior(i 1721),Gay (f1732),Glover(t1786),
Vervaardiger van hetheldendicht rLeonidas'',
I'
alconer (# 1769), Gray (Y 1772)j Youny
(# 1765), schrjver der rNightthoughts'',
Thomson (# 1748),vervaardigerderrseasons'',
Akenside (# 1770), Macpherson (j- 1796),
Cltatterton (# 1770), Cowper (j- 1800), en
Bt
urns (# 1796), Op dat van hetdrama:
Vanbrnglt (# 1726),Congrere (# 1728),Farg'
l
f/zlr (f 1707), Gbber (f 1757), I'
oote
(i 1779),Sheridan (f 1816),Rowe(i 1718),
Addison, schrjver van rcato'', en Llllo
(# 1789), - op dat der vertoogen : Steele
(t 1729) en Addison (f 1719),- op dat
Van de
n roman: Swjft (1667-1745), Defoe
(f 1731),schrjvervan rRobinson'',Riehard.:
01 (# 1761), schrijver van rpamela'' en
n
Gr
dis
''
ldsmitk (f 1774)
rvaardi
gea
rnva
nond
e,
n Go
,; ve
ieldin.g
rvicar OfW akefeld I'
,
(t 1754), schrjvervan r'rom Jones1,smozot
(t 1771),Sterne(Y 1768),sehrjvervanr'
rristram Shandy'', - vervolgens Cumberland,
vccàdz
dzl, Waï
pole, Radd#'
e, .
&'
?
/
J1, God?z)1 enz.,- Op datder geschiedenis: Temple
.
(f 1698),Hume(f 1776),Robertson(f 1793),
en Gibbon (# 1794), op datder wjsbegeerte:Loeke(# 1704),ShaftesHry (i 1713),
en Inerguson (# 1814),- op datdernatuurkunde: vooral Newton (# 1727), Herscl
tel
(# 1820), Cavendislt (# 1810),en Préestley
(f 1804),- op dat der sàatkundige wel.
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Bprekendheid: Wal
pole (j' 1745), Cltalltam
(# 1778),Tiff(# 1806),Burke(# 1797),en
Fpz (t 1806),- en op datderletterkunde:
Bentley (f 1742)yen Pamson (j-1808.
HetrierdeJ'
i
jtf
werk (1790 t0top Onzentjd).
Het behelst a1s Onderdeelen den tjd van
Seott en Byron en den nieuwsten tjd.T0t
het eerste behooren de realisten, zooals
Crabbe (f 1832),Bloomseld (f 1823),Royers
(f 1855), en Campbell (i 1843), de meerdichters (Lake-poets), zooals W ordslvortlt
(f1850),Coleridge(f 1834),Soutltey(#1843),
Leyden @ 1811),en Wilson (# 1854),- de
g0dsdienstige dichters, zooals M ontgomery
(# 1854),en Milman,- vooralechter Walf:r Scpff (1771- 1831), de vader Van den
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wêl in het zuiden (Engeland en Wallis),het
Kymrisch,en in hetnoorden (Schotland)a1s
mede in Ierland het Gaelisch. Het Celtisch
werd er we1 niet door het Latjn geheel
verdrongen,m aar m et woorden van dezetaal
vermengd, hetgeen voorts bevorderd werd
door de invoering van het Christendom.Toen
eehter de Germanen inhetmidden der5deeeuw

derwaarts stevenden en er koningrjken vestigden,hadhetCeltisch weldraplaatsgemaakt
voor het Angelsaksisoh.Dit onderging echter

eeneaanmerkeljkewjziging,toen W illem f
/e
Veroreraar er de heerschappj verkreeg en

het Noord-Franseh er de taal werd van het
hof. Uit die vermenging van het Angelsaksisch en Fransch ontwikkelde zich de tegen-

geschiedkundigenroman endedichtervanrrlahe woordige Engelsehetaal.Reedsten tjdevan
lady Of the lake'' de Shetsehe volksdichters Hendrik VII1 had zj nagenoeg hare hedenH oyg, C'unninyltam en M otherwell, de uit- daagsche gedaante verkregen De w etenschap

stekende Tltomas Mptlr:(1779- 1852),dichter verrjktehaarvoortsmetLatjnsche,dekunst
van rlualla Rookh'' en de zonderlinge lord met Italiaansche en de handel m et velerlei
Byron (1788- 1824), vervaardiger van de vreemde woorden. ZO0 heeft deze taal zich
schier ongeëvenaarde gediehten:rchilde Ha- gevormd,onder de leiding van schrjversen
rold'' The Giaour'' The Bride Ot'Abydos'' redenaars, t0t een uitstekend voertuig der
enz. Rhelley, Keats en Leiylt A'
VIJ. In het gedachten, die zich niet zoozeerdoorwelluitweede ondertjdm k eindeljk vinden wj op dendheid kenm erkt als door den eenvoud van
het gebied der lyrische dichtkunst: Tkomas haren grammatischen bouw,terwjlvoorden

Hood (f 1854),Iklico Hemans(Y 1835),Eli- vreemdeling hare uitspraak grootemoejeljkyckfA Landon (# 1838),vooralAvked Ten- heden oplevert.
zlg/.gtlzl, dichter van rEnoch Arden'', Smidt,
Hoewel de Engelsche schrjftaal doorontB rent,kbàinburne,M aekay en Tltom ,- opdat wikkelde personen evenzeer in Schotland en
van het drama:Johanna .
pt
öilli: (j-1851), Ierland als in Engeland gesproken wordt,
Knowles, Taylor, R . W roltwïzw , E lisabetlt heeft men bjna evenveel tongvallen als er
W rovczzù.t/ en Taylort - op dat van den graafschappen zjn. Eigenaardig - ook door
roman, - 011 We1 Van den rom an in den het opnemen van nieuwe w oorden - ontw iktrant van W alter Scoff..James,S'mitlt, W il- keltzj zich in Amerika,- voortsin W estzpzz, Galt, W arren,Disraëli,M arryat,Ains- Indiëen Britschqndië.InhetSchotschedialect
'lnprdFz en vooral Izytton -/fzlztler, Op dat van heeftmen eenenietOnbelangrjkeletterkunde.
den humoristischen roman:Diekens (f 1870) lmm ers het werd er t0t aan het einde der
en Thaekeray (f 1863),Op datvan den sen- 15de eeuw zelfs in het Parlem entgebezigd.
satie-roman: Collins,miss Braddon,Cltarlotte
Eene eerste poging? Om eene Engelsche
Wropfd,miss W ood,de la J?CI
ZIJ: (ouida) en spraakkunst te schrjven,vinden wj in de
GeoryeWzpf(eigenljk missEvans),enOpdat Latjnschegrammatica'svanJoh'
n Colet(1570)
van den fam ilierom an: m iss Gore en miss

en van D ly (1542)?doch de eersteEngelsche
Bpraakkunst was die van W illiam .s'zllltlktz,r
(Perzië), M ill (Tndië), Grote (Griekenland), (1586). Een der beste van den Jongsten tjd
Tytler (Schotland), M ackintoslt (Engeland), isde pGrammarOfEnglish Grammars(1851)''
Kemble,vooralM acaulay(j-1859),Froude,de van Goold .froozl,hoew elook deze nog niet
Cavanagk,

op datdergeschiedenis:M alcolm

geniale Bnckle (j-1862),schrjver van rrhe voldoet aan de eischen der wetenschap.Een

history of civilisation'', en de uitstekende hoog gewaardeerd w oordenboek is pDictioCarlyle,- op dat der welsprekendheid:Can- nary of the English language''van Johnson.
wl3#,Peel,Rnssell,P almerston,Derby,Disraëli H et is uitgegeven in 1755, maar werd later
enz., op dat drr staathuishoudkunde:k
Smitlt, onder anderen bewerkt en op nieuw in het
Aïccgtb ,Bentlt#zzl,M ac C'
lllocA,JamesA ill, licht gezonden door Latltam (1864- 1865,
Joltn &ffzcr/M illen Lldng,- en Op dat der 2 dln).Uitmuntend zjn voortsdievan Webster

natuurkunde:Brewster (f 1868),Lardner (f
1859), Wollaston (f 1828), Dary (f 1829),
I'
araday(f1867)!Darwin,.
Skzld.
y,Tyndallenz.
O0k verschjnen ln hetVereenigd Koningrjk
voortreFeljkecritischetjdschriften,zooalsde
XEdinburgh Review'',de mouarterljReview'',
enz.,terwjlhetlandvooralrjk islnprachtige
geillustreerde tjdschritten,zooals rrhe illu-

strated London News'',rr
l'he Graphic''?rr
lahe
illustrated Times'',de geestige rpunch'',enz.
Ook de Engelsche taal heeft verschillende
tjdperken doorloopen. Vöör de k0n1st der
Rom einen Nvaser het Celtisch in gebruik en

(1865)en dievan Worcester (1863).
HetBritschetooneelontleentzjnoorsprong,
geljk elders,aan de mirakelspelen (miracle
plays) Ot'aan de voorstellingen en zamenspraken van Bjbelschetafereelenen personen.
Deze werden later vervangen door de zede-

spelen (moral plays).Toen deze echter de
Hervorming begunstigden, werden zj door

H endrik VIII en o0k door M aro verboden.
Zoodra echter E lizabetlt,als begunstigster van
het tooneelspel,datverbod ophief',Ontmoette
men weldra overal reizende troepen tooneelspelers,zoodathet in 1572 noodig werd,hun
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en tooneelkunstenaressen i
ll Oroot-Brittanle
vrederegters verlof moesten vragen t0t het behooren Garriek,Jokn Kembleen zjnezuster
geven van voorstellingen.Driejaar later be- m vr. Siddons,dieinhettreurspelschitterde,
zorgde Leieester aan zi
jne tooneelisten een voorts Cltarles KemblejCooke.Lewis,Munden
koninkljken vrjbrief, waarbj hun vergand en Emery, miss Farren, later gravin r@n
werd, overal hunne stukken op te voeren. Derby, en mrs. Jordan, alsmede de geniale
I,miss O'Neelt.
fzldft?z
l,M atthewsj
Metgrooten voorspoedontwikkeldezichtevens Edmwnd fdyA
de dramatische poëzj,en van 1568 t0t1580 M acready, TA:I.P.:, Kean Jr en R obson. Einwerden niet m inder dan 52 nieuw e tooneel- deljk merken wj n0g op,dat in de talspelen aan het H0fopgevoerd.
rjke schouwbtlrgen te Londen meerdan
De lord-mayor van Londen verbood wel'is 20 - m achinerle en decoratie eene verwonwaar alle tooneelspelen in de stad,doch men derljkehoogtehebben bereikt.
Groot-canaria, zie Can@riseheEilanden.
stichtte schouw burgen aan hare grenzen.
Koningin Elizabetlö nam zelfs ill 1583 een
Groote (Geert 0fGerard) of Geert Groote

de verpligting opte leggen,datzj aan twee

doztin tooneelspelersin hare dienst.llierdoor
klom het aanzien der 1tt111st, en het getal
kunstenaars werd zös groot, dat zj zich
weldra naar hetvasteland begaven,waarztj
metbjvalontvangenwerden.Debestetlichters,

(Gerardus Mapnus), een uitstekend Nederlandsch godsdlenstleeraar, tevens de stichter
van eene merkwaardige,naar hem genoemde

broederschap,geboren te Deventer,waarzjn

vader burgemeester was, in October 1340,

z
ooals Marlow, A/ly, Greene, Peele, Kyd, Oefende zich reeds in zjne jeugd met den
L odye, Nash enz. schreven tooneelstukken, meesten jver en bezochtvervolgensde hoogeen eindeljk trad Shakspere op - heteerst school te Parjs.Na verloop van 5jaarverin 1591.- Deze Oorspronkeljketooneeldich- wierfhj erden graadvan meesterin devrje
ter, die de hevigste hartstogten in de krach- kunsten (13C'
8),keerde naar zjn Vaderland
tigste taal deed spreken, zjne fguren t0t terug, en begafzich vervolgensnaar de Bistypen verhief en o0k thans n0g van ieder schoppeljkesehoolteKeulen,waarhjlessen
nieuw geslacht nieuwe lauweren ontvangt, Opende Over de scholaetieke wjsbegeerte en
werd noch doorzjnetjdgenooten,noch door de godgeleerdheid en weldra 2 praebenden tooneeldichters Van lateren ti
jd geëvenaard. eene van Keulen en eene van Aken - verIn hetoverzigtderletterktlnde zien wj intus- kreeg, zoodat hj a1s kanunnik onbezorgd
schen,datin zjn tjdonderscheidenedichters k0n leven.Terwjltevens deroem zjnergezich toelegdenopdevervaardigingvan drama's. leerdheid toenam ,veranderde hj op eenm aal
Toen in 1636 de pestw oedde en vervolgens
de burgeroorloguitbrak,werden in 1642oplast
van hetParlementalleschouwburgengesloten.
Nu sluimerde de dramatische kunst t0t in
Mei 1660,toen Karel 11 twee patenten deed
uitreiken t0thetopenen van schouwburgen den eenen in Drury-lane en den anderen in
Lincolns-lnn-Fields. Eerstgenoemde heeft t0t

van weg. Sommigen meenen, dat eene of
andere treFende gebeuxtenis, - anderen dat

niet langer door m annen en knapen, m aar
door vrouw en vervuld. Intusschen had de
zedeloosheid Van het H of e0n noodlottigen
invloed OP het gehalte der nieuwe tooneelstukken, terwjl zj, die een anderen weg

1378 de kloosters in Gelderland en Brabant
w elke om de vroomheid hunner bewoners

een gesprek metHendrik .
t
llzlCalcar,dienhj
tevoren te ParjsenteUtrechthad ontmoet,
daartoe aanleiding heeftgegeven.Il0ehetzjj
hj verbrandde op den Brink teDeventerzjne
kostbare boeken en zonderde zich af in het
Karthuizer klooster Monnikshuizen bj Arn-

nu toe zjn naam behouden.Nu ook werden hem ,waar gem elde van Calcar de betrekking
m et verlofvan den Koning de vrouwenrollen van prior bekleedde. Voorts bezocht hj in

bel'
oemd waren.Zoodoendevertoefdehgeenige
dagen bj Johannes J?z
lf
t
f
/.
s/
lotpdà, prior van de
Augustjner monniken te Groenendaal bj

kozen,zich desgeljks aan overdrtiving schul- Brussel, een vroom en w elsprekend leeraar,
dig m aakten.Eene betererigting volgde even- die reeds den 84-larigen ouderdom bereikt
we1 George D llo in zjne burgerljke tretlr- had. Hierog ging hj naar Parjs, waar hj
spelen:rGeorgeBarnwell''trFatalcuriosity''1 eenige nuttlge boeken kocht,en vestigdezich
en rArden of Feversham''. Het bljspelnam daarna te Deventerj Om zich geheelaan het
t0t aan de 18deeeuw in onltieschheidtOe,z00- leeraarsambt en hetonderwjstewjden.Met
dat eene eerbare vrotlw het niet waagde er vuur.jverde hj tegen de bedelmonniken en
tegen alles, wat verkeerd en misdadig wasj
ongemaskerdeen bj tewonen.
Hettooneelkwam alzoo in verval en vond en de kring zjnerlloûrdersgroeide van dag
voorts onder het Huis van Hannorer weinig t0t dag.Nlltrok hj als een boetprediker het

aanmoediging. Om iets nieuws in te voeren, land door, allen roepende t0t berotlw en bewerden de pantomimes bedacht, welke 0ok keering.Daarhjdegeesteljkheidnietspaarde,
nu n0g a1s christmas- ofkerstm is-pantomim es wist deze bj den Bisschop van Utrecht te
in zwang zjn.Toch werkten steeds onder- bewerken, dat hem de prediking verboden
scheidene dichters voor het tooneel, zooals werd.Toen zjn beseheiden protest bj den
Y elding, Gtvdcà,Foote,Cumberland,Colman, Bisschop nietbaatte en de tusschenkom stvan
Sheridan,M - e,H ome en M ùrph,y,voorts in

den Paus vruchteloos was ingeroepen,onder-

dgn aanvangdezereeuw Joanna PJïllïe,Cole- w ierp Geert G'roote zieh aan het besluit
rl#:çd, P rocter, .
M ïJVItX?Z, Byron, Knowles, van den Kerkvoogd, ja, verhinderde een

Lebqh A ùxf, Tœylor enz.
oproer, hetwelk desw ege dreigde uit te barT0t de meest-beroemde tooneelkunstenaars sten.Van dien tjd af bepaalde hj zich ge-
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** het onderwjs, en met zjn
heelen al jjP
vriend en leerling Florentius .
/c#6?
c?
J
jzl werd
hj de grondlegger eener Broederschap,die
onberekenbaar veelgoedsheet'tgesticltt.Niet
lang echter mogthj daartoe medewerken.In
1384 heerschte de pest te Deventer,en toen

een zjnervrienden d001-dievreeseljke ziekte
'verd aangetast,bejverde hj zieh,om hem
te verplegen.Hj werd etshter hetslagtoflkar
vanzjneedelmoedigheid enbezweekzelfaan

82:

doeld, die aan de Golfvan Tarente gelegen

waren, nameljk Tarentum, Metapontus,
lleraclea (Siris),Sybaris, Cl'
otoll,Caulonia,
Locrien Rhegit
lm.Voorts ook de steden aan
de westkustzooals Neapolis, Cumae,Posei-

donia (Paestum) enz.ja,in hetalgemeen al
de volkplantingen in het zuiden van Italiëj
en zelfs die op Sidlië. De oudste van alle
was Cumae,door Euboeërs gesticht.De overigen ontstonden meestalin de 8steeeuw vöôr

die kwaalop den Qosten Augusttls valllaatst- Chr. en werden gedeelteljk door Dorische

genoemd jaar.Hj werd in deLieve-vrouweKerk ter zjdevan hethoogaltaarbegraven;
later echter bragt men zjn gebeente over
naarde woning vanI'
lorenti'
usAtzt
/el
n/a.Hier
is het den 26sten April 1697 gevonden en
ten geschenke atkestaan aanHermannus.
Pd/z'
i,

Staten, zooals Sparta (Tarente), Corinthe
(Syracuse) en Megara (hetSidliaanscheMegara), gedeelteljk door Ioniërs van Euboea
(behalve Ctlmae ook Neapolis, Dicaearchia,
Rhegium ,Naxosop Sicilië enz.),gedeelteljk
(1001*Achaeërs(Croton,Sybaris,Metapontus),
pater der Broeders van het Gelneene Leven en gedeelteljk door Locriërs (Locri) aldaar
te Emmerik.
(Jeert Groote was nietalleell een jverig

gevestigd. Sommige dier koloniën zonden
weder nieuwe volkplantingen uit.Oo1t waren
prediker maar ook een vruchtbaarschrjver. er die een hoogen trap van bloeien welvaart
Slechts weinige werken van zjnehand wer- bereikten en aan het gif van overdaad en
den gedrukt, maar vele van zjne hand- weelde bezwelten.D e kunst werd er in eere
schriften bevonden zieh vôör den aanvang gehouden,zooals bljkt uit deoverbljfselen

van den Tachtigjarigen Oorlog in de boeke- der aloude steden, en de wi
jsbegeerte van
rjen der kloosters,en thansn0g vindtmen Pytltdyorashad inzonderheid aldaarhareaan-

er in de aeadémische bibliotheken teUtrecht, halngers.Toen Beneden-Ttalië door de Romeite Groningen en te Leic
ltù
n, alsmecle Op de nen ollderworpen werd (272 vöör Chr.),
Koninkljke bibliotheek ttl 'sHage, alwaar werden de Grieksche taal en zeden ermeer

men een bundelbrieven van zjnehand aan- en meerdoordeLatjnscheverdrongen.
treft,van w elke een zestientaldoor J.G.2 .
G roothandel.Onder dezen naam verstaat
Aq'
loy is uitgegeven.Hiert
litbljkt,dat Geo'
t m en dien handel, welke de producten ixl
Groote volstrektnietbehoorde totde llervor- grootehoeveelheden,onmiddelljkotmiddelljk
mers van de kerkeljke leerstellingen,maar trekt uit hunne plaatsen van voortbrenging,
t0t de kettervervolging jverig medewerkte. ot'ze ook wel overneemt van andere kooplie00k te Straatsburg en Hannover schjnen den,maarOm zein '
tgroot,alislletbjkleihandschriften van hem aanwezig tezjn.Het nere partjën,te verkoopen aan die middenweinige: dat gedrukt werd, draagt de v0l- klasse van handelaren,doorwiertusschenkomst
gende tltels: Publica protestatio (1e veridica ze onder hetbereik van de verbruikers worpraedicatione Evangelii quod praedicavit den gesteld.De groothandelaarbepaaltzjne
(1660)''1 DConclusaetpropositan0n vota, werkzaamheid t0t het kantoor en de beurs,
in nomine Dominia Magistl
'o Gerardoedita'' vandaar bestt
lurt hj zjneondernemingen en

, enpDesacrislibrisstutlendis,,, B,aa,bj

laat de waren,die er '
tvoorwerp van zjn,
ot'elders. In- en verkoopen tot belangrjke

m en w elligt kan voegen het pcordiale'' of opslaan in magazjnen ter zjner woonplaats

DQuattlornovissima'') datwelet
?usaanhem
iwordttoegeschreven,maar eigenljk hetwerk bedragen kunnen op vreemde plaatsen gedaan
s van Gerardus a Flipt/zWtkr:zl. D e hand- werden, zonder dat de goedez'en in z'
jn onschriften zjn bljkenshunnetitelsmeerendeels middelljk bezit komen (zie Consignatie).De
van kerkeljken en stichteltjken inhoud.
wisselhandel brengt men gewoonllk t0t den
Groote Beer (De), ook wel de Trrtweo
z groothandel, omdat hj meestal slechts tus-

genoemd, is een der m eest bekende sterre- schen kooplieden plaats vindt.Practische bebeelden van het noorder-hem elhalfkond. Het teekenis heeft in 0ns land de onderscheiding
bevindtzie'
hnabj de noordpoolen iskenbaar tussehen g1.oot- en kleinhandel,metde daaraan 7sterren,waarvan 6 van de 2deen 1 van tusschen liggende overgangen, niet; scherp
de 3degrootte.Viervan deze vormen een tra- kunnen de grenzen niet worden getrokken;
pezium en de overige 3 eene gebogene verlen- zj komteigenljk alléên tepasin dielanden,
hing van eene der langste zi
jden van ditvier- waar de handelaxen derverschillende klassen
kant.De ouden gaven daaraan den naam van onderling vereenigingen vorm en,waaraandoor
Septem drïtm:.
s of Zeren ploeyossen,waardoor de wetofde gewoonte ongeljkeregten wordie van septentrio voorhetnoorden isOntstaan. den toegekend.Zie H amdel.

Gemelde 7 sterren dragen afzonderljke Arabische namen.
Groote Pier,zie Péer.

Grootheid (Eene)noemtmen gewoonljk

datgene,wat voorvermeerdering en verminderlng vatbaar is.Daar echter vermeerdering

Groot-Griekenland (Graecia magna of en vermindering o0k reeds het begrip van
majol
') noemdemen in ouden tjtl dat gedeelte grootheid insluiten, is die bepaling vervan
van Zuid-Ttalië,hetwelk (loorGrieksche volk- Juist. Het is evenwel duideljk, dat eene

plantingenwasbezet.Tn beyerkten zinschjnt qrootheid eene vereeniging isvan geljksoorm en daarmede de kolonièn te hebben betlge hoeveelheden. Daarom is elke groothei4
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betrekkeljk!immerswatgrootisin vergelj- entegen omvatKlein-polendemeer zuideljk
elegene gewesten,zooals de woiwodeschapkinp met eene kleinere grootheid, wordt g
kleln in vergeljking meteenegrootere.Men pen Krakau, Sendomir en Lublin,enz.
heeftgrootheden in getallen en 0ok in ruimte.
Groot-R usland, het middelste gedeelte
In hetalgemeen onderseheidt men zamenhan- van hetrjk van den Czaar,strektzich uit
gende grootheden,die op tjd en ruimte be- van de'IJs- en W itte Zee t0taan de Ukraine
trekking hebben, en niet zamenhangende, en omvat 19 gouvernem enten m eteene opperw aartoe alle voorwerpen behooren,die men vlakte van 39000 1 geogr.mjlen eenebe-

tellen kan.D e w isltunde m aakt 0ns bekend volking van omstreeks 23 millioen inwoners.
met de onderlinge verhouding der grootheden. D e Noord-ltllssische landrug scheidt dat ge-

Alle bestaande grootheden zjn eindig;groot- bied in een noordeljk en zuideljk gedeelte.
heden, van w elke men geene bepaalde gren- ln het noordeljke vindt men de woud- en
zen kan aanwjien, dragen den naam van toendra-gewesten van dePetsjora,deMesen,
oneindig, - zj kunnen Oneindig klein of de Dwina, het onega-meer, de meren ten
oneindig groot wezen.
westen van de W itte Zee en van het SchierG roothertog is de naam van een vorst, eiland Kola. Hier heeft men naast 500 L
die in rang tusschen den hertog en den k0- geogr. mjl weide- en bouwland 23000 L
ning is geplaatst en den titelvoert van nK 0- geogr.mjlboschlanden woestegronden.Het
ninkljkehoogheid''.CosimoI #eïM edieiwas ztlideljk gedeelte, hoofdzakeljk het gebied
de eerste regent, die dezen titel van patls der W olga en der oka, telt 16 gouverne-

Pi'
tbs F ontving, doch eerst zjn zoon en menten.Zezjn demeest-bevolkte van geheel
Opvolger Franeeseo zag dien, wegens zjn Rusland, en 9 van hen vormen de kern van
huweljk meteenezustervanM aaâmiliaan11, het aloude grootvorstendom M oskotl.
door den Keizer bekrachtigd (1575).De titel Grootvisier,zie Visier.
G rootvorst was weleer de titelvan den
yan plfoninkljkeHoogheid''werd erin 1699
m ede verbonden,en de groothertog van Flo- beheerscher van M oskou en van m eer andere

rence gafaan Toscane dennaam van j'
root- souvereine vorsten van Rusland,bjvoorbeeld
hertogdom.Tn den tjd van Napoleon1 lshet van Kiew en Nowgorod,- voorts van Litdoor een aantal andere groothertogdom men
gevolgd, en volgens de bepalingen van het
W eener Congrès werd die rang toegekendaan
Hessen, Saksen-W eimar, de beide Mecklenburgen, en Oldenburg. Voorts is (
1e Koning

thauent alsook van de Konillgen van Polen.
Tegenwoordig voert de Czaar den titelvan
grootvorst van Smolensk , Litthauen, V01hynië, Potlolië en Finland, en daarenboven
kent men dien t0e met den titelvan rlfei-

vap Pruissen groothertog van deNeder-Rjn zerljke Hoogheid''aan alleprinsen en prinen Posen,de Koning derNederlanden groot- sessen van hetKeizerljk Huis.Van de Ovehertog van Luxemburg,en de Ketlrvorstvan rige regenten voertde Keizervan Oostenrjk
Hessen groothertog van Fulda.

G root-m ogol noemde men den beheer-

den titelvan Grootvorstvan Siebenbi
irgen.
Groot-zegelbewaarder, zie Zegelbe-

scher der door Baboer, een achterkleinzoon waarder.
van Tamerlan, in Oost-lndië om streeks het
G ropius.Onderdezennaam vermeldenwtl:
as, een D uitsch schilJaar 1526 gestichte Mohammedaansche dy- K arl IG JAeI- Gropi'

nastie.Eigenljk voerden zj den Perzischen der.Htj werd geboren te Brunswjk den 4den
titel van Slach,en het Perzisch was er de April 1793 en legde zich toe Op het landtaalvan hetH of.De m eestberoemde personen schapschildexen. Zjne kunstreizen bragten
na Baboer, die dezen titel droegen, waren hem te Parjs, waar hj hetpas-uitgevonden
A kbar en Auren.q Zeyb. Allengs stortte dat diorama leerde kennen, waarna hj het begroote rjk ineen,en bj de veroqreringvan sluit nam , om iets dergeljks in Duitschland
Delhi door de Engelschen (1803) yerloor Op te rigten.Toen hj voortsdoorItalië en
sjach Aloem 11 het rampzalig overschotvan Griekenland reisde,hield hj zjn doelsteeds
het w eleer z00 uitgestrekte gebied.Men liet in het 00g, zoodathj een aantaltafereelen
hem echterzjn rang,zjneresidentieen zjn medebragt,dieteBerljn t0tdezamenstelling
H0f, en hj werd eerstvan die voorregten van zjn diorama konden dienen. Het was
beroofd,toen hj in 1857 deelnam aan den zjnooymerk niet,enkeldenieuwsyierigheidte
opstand.Hj werd toen in hechtenisgenomen bevredlgen,maarhjzochttevensletsteleve-

en naar Rangoon verbannen, waar de 90- ren, dat aan de eischen der kunst voldeed.

Jarige grjsaard weldra overleed.Zjnezonen Later heeft hj alsdecoratieschilderaan den
en kleinzonen - tezamen 24 leden van zjn Hofschouwburg te Berljn veelvoortreFeljks
geslacht - werden ter dood veroordeeld.
voortgebragt,terwjlhj ookgewoneschilderGroot-polen noemde men de noordoos- stukken levorde. De vruchten van zjne reisteljke, in het algemeen zeer vruchtbare togten, eene verzameling van landschappen,
vlakte van het Poolsche rjk;het waso0r- heefthj in 1823 in 12cahiersuitgegeven,en
spronkeljk een kroonland van ditlaatste en hierop volgde eene verzam eling van ornastond onder het gezag der hertogen van menten in verschillende bouwstjlen, desgePolen.Het om vatte de woiw odeschappen P0- ljks in 12 cahiers (1846). Hj overleed te
sen, Gnesen, Kalisch, Siedradz,Lenczic en Berljn den zosten Februarj 1870.

het landschap W ieloen, doch later rekende
Panl G'
rppïl.s,oudsten zoon van den voormen daartoe n0g meer gewesten, zelfs het gaande en een nitstekend decoratie-schilder.
hertogdom Pruissen metErmeland enz.Daar- Hj werd geboren te Berljn den lsten Sep-
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tember 1821 en genootin hetouderljk huis Genueesen bleefoverwinnaar.Daarna leverde
eene zorgvuldiye opvoeding.In 1841 kwam hij in het Collegio Romano een beroemd
hj in hetateller van zjn vader, en nadat bas-relièf, bekend als De verheerljking van
hj eenige studiereizen yemaakt had door Lodewjk van Golza,ga''.Nadat hj er n0g
Frankrjk, Italië en Zwltserland, werd hj anderestukkenvervaardigdhad,keerdehjterug
diens deelgenoot en volgde hem in 1868 als naar Parjs?waar hj medewerkte t0t de verdecoratie-schilder bj den Hofscbouwburg 0p. siering van hethôtel-crozaten van ;en toren
Hj verbouwde zjn huis tot een grootsch teVersailles.Daarechterzjnekunstgewrochatelier,werd professoraan deAcadémie voor ten 1l1 Frankrjk niet genoeg gewaardeerd
Kunst en heeft reeds uitstekende leerlingen werden.keerde hj naar Rome terug en bleef
gevormd.- Zjnjongere broeder Martin Karl aldaar t0t aan zjn deod in 1719.Men heeft
TAiIY' Gropiustgeboren te Berljnden llden er van hem een bas-relièt'uitde geschiedenis
Bouwkunst geplaatst.Later echter legdehj

van Toblas in den Monte del Piétà, een
standbeeld van cardinaal Casamatatbenevens
zi
jn praalgraf, het mausoléum van Pins IV

voorloopige Parlementsgebouw , de decoratie

regter of den ambtenaar, die het vonnis ge-

Augustus 1824,bezoeht eersthet gym nasium
en zag zich vervolgensaan de Académie voor

die betrekking neder,om alsarchited werk-

in Sta Maria Maggiore euz.
Grosse (De)lshetafschriftvaneenvonnis
zaam te wezen.Hj volgdede idealerigting
van Sekinkel,en naar zjne ontwerpen zjn ofvan eene a'uthentieke ade?datin executovele woningen en villa's in en nabj Berljn rialen vorm is afgegeven.Zj ishetafschrift
gebouw d, voorts 0ok hetgroote krankzinni- van hetoorsprûnl
teljkestuk!minu'
utgeheeten,
gengesticht in Neustadt bj Eberswalde,het datgewoonljk Onder bewarlng bljt'
tvan den
van de via triumphalis bj den feesteljken slagen ot'de aclte ûpgemaakt heett.Geregteintogt te Berljn in 1871 enz.In 1856 werd ljke tenuitvoerlegging? executie,van vnnnishj professor aan de njverheids-académie,en sen ûfacten!heeftin den regelop de grosye,
in 1869 directeur eenerse'hoolterbevordering slechts bj ultzondering in enkele gevallen op
der kunst,verbonden metde aeadémie.
de minuuttplaats.De grossen moeten aan het
G ros. Onder dezen naam vermelden wj: hoottl voeren de woûrden rIn naam des KoA ntoine Jean, baron Gros, een uitstekend XiXM611 omdat in naam
Kon0
ing
n rvan
jk re
wge
tgewodre
dn
t
Fransch historieschilder.Hj werd geboren te K oning alom in 0nS
ges
proken.
Aan
het
s
l
o
t
der
gr
os
se
m
o
et
ver
Parjs den 16den Maart 1771,waseen leerling van Daridt en bevond zich in Italië, meld worden,datzj is n'
aitgeyeven rppr eerste
toen de Fransche legers er over de grenzen at
/rtl.
vqsc''- heel enkel van ttveede of verdere
trokken.Hj schilderde het portretvan Bona- grosse - m et vermelding van den naam van
'tZ'
Z'
J: en in 1796de Overwinningbj Arcole, hem , ten wiens verzoeke, en van den dag,
w aarna de veldheer hem benoemde t0t lid W aarop de uitgifte is gesehied.D ezeltze verder commissie, bestemd om in Italië kunst- m elding m oetdoor den notaris op de mi
nyut
werlten tekiezen ten behoevevanFranl
trt
jk. aangeteekend w orden, welke aanteekenlng

Vervolgensvervaardigdehjhetbeeldvanden
Eersten Consul te paard (1802),en behaalde
grooten roem in 1804 door zjn tafereelvan
de pestljdexsteJaFa.DaaropvolgdepDeslag

door hem wordt g'
ewaarmerkt.In den reyel
m ogen uittrekselsofgedeelten van acten nlet
alsgrossen wordentlitgegeven.Alleen zj,die

vroegeren tjd en zjn rFrans I en KarelV
in de kerk van St.Denis''behoortt0t zjne
beste stukken.Voortsschilderdehj hetpvertrek van koning Lodewl
jk X V11I in den

verwjderd belanghebbenden is een gewoon
afschritt Of een uittrekselvoldoende.Grossen
van in dit Koningrjk geslagen vonnissen of

Généviève te Parjs, en overleed den 27sten
Junj 1835.
Pierre le Gros, een uitm untend Fransch
beeldhouwer. Hj werd geboren te Parjsin

in enkele gevallen geljke kraeht;de grossen

partjën in het proeèsofbj de ade geweest

van Aboekir'' alsmede rNapoleon Ophetslag- zjn, voor wie zj onmiddelljk de bron van
veld van Eylau''. Na den terugkeer der regten en pligten zi
jn kunnen eene grosse
Bowrbons koos de schilder onderw erpen uit van hetvonnis Oi'deactebekom en;voorm eer

verleden acten kunnen door hetgeheele Konacht van den zosten Maart 18157' alsmede ningrjk worden ten uitvoergelegd;vonnissen
de mTnscheping der hertogin ran. v.fgz.gt?fzllzzze van regters in onze Kololziën staan met diein
in de haven van Pauliae den zdenApril1815''. Nederland gewezen geljk;aan vonnissen van
O0k versierde hj den koepel der kerk Ste vreemderegtersverleentonzewetgeverslechts

1656 en Ontving onderrigt van zjn vader,

er van m oeten, dan nog voorat'door onzen
regter executoir verklaard w orden.D e grossen moeten, alvorens ten uitvoer te worden
gelegd, beteekend Yqorden aan den Persoon

die de betrekklng bekleedde van professor ofzjnewoonyl
aats,diegeëxeeuteerdzalworM n de Académie voor Kunst.Hj verwierfop den, en, indlen er een procureur in het pro3ocgarigen leettjd methetrelièfpNoach,in cès heett gediend,tevens aan dien procureur.
de Ark trekkende'' den prjs,en ging dien- Van sommige andere regterljkebevelschriften
tengevolge naar Rome. Toen er de Jezuïeten en andere geregteljke aden - andere dan
ten behoeve der versiering van het hoofd. vonnissen - w orden ook som s wel grûssen
altaar in de St. Tgnatius-kerk een prjs uit- atkegeven. De ambtellaar met de bewaring
schreven en le Grp.
s vreesdetdathj wegens der minuten belast - de griëer of de nozjne jeugdige jaren z0u uitgesloten worden, taris - is tût het uitgeven van grossen bedong hj mede onder den n= m van een voegd. Eene tweede grosse mag slechts bj

820

GROSSE- GROSZBEEREN.

uitzondering worden afgegeven,en dat alleen
op bevel van de arrondissements-regtbank;
o0k hiervan geschiedt aanteekening op de
minuut.

zjnmetdemeeldradenop denkelk ingeplant.

Het aantal meeldraden, afwisselend met de

bloembladen, is aan datvan dezegeljk.De
Btjlis z-spletig,en devruehteenemetden

Grosse (Julius W aldemar), een Duitsch kelkzoom gekroollde,veelzadige,sappigebes.
dichter, geboren te Erlkrt den 25sten April Zj behoort te huis in denoordeljke gema1828, bezocht de universiteit te H alle en tigde luclltstreek en omvatalleen het geslacht
vervaardigde hiel.reeds onderscheidene treum R'
tbes(zieAalbessen).
en bljspelen. Hj weifelde echter tusschen
Groszbeeren, een dorp in de Pruisische
de schilder-en dichtkunst en vatte het besluit provincie Brandenburg, 2 geogr. mjl van

0p,zich aan deeerstete wtjden,zoodathj
in 1852 naar Miinchen ging,om zich aldaar
telaten inschrjvenaan deacadémie.Weldra
echter zegepraalde zjneneiging t0tde dichtkunst, vooral na het volbrengen van eene
reis naar Italië in 1856.Hj belastte zich

Berljn,is merkwaardig door den slag van

23 Augustus 1813. Na heteindigen van den
wapenstilstand Op den 17den Augustus bevo-

rens wilde NapoleonBerljn doen Overrompelen, terwjl hj zelf de troepen aanvoerde

tegen hetleger derVerbondene Mogendheden,
alstoen met het rMorgenblatt der Baierischen dat hj in Silêzië zocht.Om Berljn tedekZeitung'', totdat het door de ysi
iddeutsche lten bevond zich het noorderlegerj Onder
Presse''verdrongen werd.In 1870 werd hj bevel van den Kroonprins van Zweden, in
secretarisvan de Schiller-stichting teW eimar. de M ark.Hetbtlstond uitde PrllissischekorpGrossebeweegtzich metgootegemakkeltilt- sen litlo'tv 0n Tauentzien,hetR ussische korps
heid op e1k gebied derpoezt
l.Op zjneeerste onder W oronzow, Witzihqerodeen œernits
jew,
XGedichte (1857)'' volgde de bundel rAl
ls en 22000 Zweden.HetFransche leger onder
bewegten Tagen (1869)'' die ecllter Over- Oudinot, versterkt met M'iirtembergsche,
trolen wordt doo1* zjne krjgyzangen, in Beyersche, Hessische en vooral Saksische
1870 verschenen onder den titel: Avider troepen, bestond uit de korpsen Bertrand)
Frankreich''.Van zjne epischegedichten,in Reynier en Oudlnot,vool.tsuithetkavallerie1871 gezamenljk uitgegeven,verdient rDas korps van den hertog van .rtz#'lttz, en telde
M:dchen von Capri''de voorkeur.O0k schl
-eef 800:00 man. Davoust z0u uit Hamburg en
htj: ppesach Pardel,ein modernes Epos in Glrard uit M agdeburg de Operatie van Oudi-

zehn Ges:,
ngen (1871)''.Zjne rGesammelte wpf tegen Berljn ondersteunen.Den 19den
DramatischeW erke''zjn in 1870in 7deelen Augustus trok laatstgenoemde over de Sak-

in het licht verschenen.Daaronder bevinden sische grenzen,bezorgdezich dooreenereeks
zich DDie steinerne Braut''1- pYnglinger''t van gevechten den doortogt door het moerasJohann v0n Schwaben'', - rDt
tr letzte land,lletwelk met zjne talrjkemeren eene
Grieche'' - pGudrun'' enz. Ztjne eerste sterke defensie-ljn vormde, en noodzaakte
Novellen''verschenen in 1861.Voorts schreef den 22sten den Itrponprins, om zjnearmée

hj op dat gebied: runtreue aus Mitleid
(1868, 2 d1n)'',- cMaria Mancini(zdedruk
1871,2 d1n)'',- pEln Revolutioniir(zdedruk
1871)'' rEine alte Liebe (1869)'' - rvox
Populi (1869)'',enz.
Grosseto is de naam van eeneltaliaansche
provincie, de zuideljkste en wegens de Ala-

teconcentrêren.DezewildeBerljnprjsgeven,
doeh Biilow verklaarde,dathj hem nietover
de Spree z0u volgen voorda'
t hj door een

veldslag het behoud dier stad had beproefd.
Nu stelde zich het leger in positie, zoodat
de Russen den regter-,dePruissen denlinkervleugel Pn de Zweden hetcentrum vorm den.
remmen de Ongezondste van het voormalig Den 23sten rukte Ondinot voorwaarts, het
groothertogdom Toscane.Hetteltop 801/2E1 koxps Bertrand naar Blankenfelde waar zich
geogr.mjilslechts ruim 100000 inwonersen Taltenlzien bevond,- hetkorps Reynier naar
is in 6 m andamentien 20 gemeenten verdeeld. Groszbeeren, dcpr de voorposten van Bûlow
De evenzoo genoemde hootdplaats is de zetel bezet,- en zijn eigen korps linkswatmeer

van een bisschop, en bezit eene prachtiqe achterwaarts.éeide Iegers dachten niet aan
hoofdkerk, benevens 3000 inwoners. Om ln
hetgebrek aan drinkwater te voorzientis er
in 1833 een put geboord ter diepte van
meer dan 1000 Ned.e1.

een veldslag. Bj Blankenfelde ontstond het
eerst een gevecht, hetw elk om streeks te 2
ure dool-l ertrand gestaakt w erd,Omdat het
korps Reynier nOg niet verscheen.Hetkwam

Grossier (Een)iseen tusschenhandelaar, eindeljk,verdreefhetPruissischedetachement

die de goederen uitde eerste hand overneemt, uitGroszbeerenenbetrok Op bevelvan Olgdinof
om ze aan de kleinhandelaren over te doen, het bivouac. Bûlow echter besloot, in strjd
die ze aan de verbruikersin 'tklein,en#JfiI, met de orders van den K roonprins va'
n Zweverkoopen.MeeBtalwordthj Onderdegroot- den, t0t den aanval en rukte onder een geweldigen regen op van Ileinersdorf zaet 4
handelaren geryngschikt(zie Handel).
Grossularleae is de naam eenerplanten- brigades -- ongeveer 31000 zaan -- en eene
familie,welke heesterachtige, dikwjls met geduchte artillerie. Het eerste kanonschot
doorns gewapende heestera omvat metafwis- bragt den vjandin hetgeweer.Oudlnol,op
selende,handnervige,gelobde bladeren zonder den bjstand der overige korpsen rekenend,

steunblu djes, en regelmatige bloemen. De wildezjnepgsitiebehouden,hoewelhjslechts
kelkbuis is met het vruchtbeginsel vergroeid 20000 man onder zjne bevelen had.De slag
en draagteen 4-ofs-spletigenz veelalgekleur- nam des avonds te 6 uur een aanvang m et
den zoom , en de 4 of5 kleme bloembladen een artilleriegevecht, waarna de Pruissischq
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infanterie Groszbeeren aantastte. De tweede Feneraal en hofprediker naar Al
tenburg,en
Saksische divisie verdedigde deze stelling ln 1829 al
s stlperintendent-qeneraal en pro-

met groote dapperheid,en toen zj voorde fessornaarLeipzig,waarl1tJden 29stenJunj
overmagtbegon te wjken,gafO'
udinotbevel 1857overleed.In 1833 zag hj zich benoemd

aan de Fransche divisie, om haar te Onder- t0t lid van de Eerste Kamer der Saksische

steunen.Deze ginq echter Op de vlugt en Standen en toondeerzich een jverig bevorwerd door de Prulssische kavallerie,uithet deraar van den vooruitgang.Hj wasvoorts
brandendeGroszbeerentevoorschjnrennend, een qrondig kenner van de Alexandrjnschgrootendeels neêrgesabeld. De Saksische kavallt,rie deed een krachtigen aanval, doch
zonder >goordeel te behalen, en de lste Saksische divisie was te ver van dâir, zoodat

Israëlletische wjsbegeerte, en schreef onder
anderen: rouaestiones Philoneae (1829, 2
dlnl'' - ,,De Judaeorum disciplina arcana
(1833- 1834, 2 dln)',- en rDephilosophia
zj alleen den aftogt kon dekken.Bj het Sadducaeorum (1836- 1838,3 dln)''.
vallen der duisternis verscheen n0g eene af-

G'ttsta'v Frl#v'icA I'Vilhelm Grp:z-cwx,een

deeling Franscheruiterj,docllzj werd door verdiensteljk tooneelspeler en tooneeldichter.
de Pruissische regementen aanstonds in ver- Hj werd geborente Berljn in 1746,ontving
warring gebragt, zoodatzj - 2000 paarden eene uitmuntende opvoeding, en was reeds
sterk - m et overhaasting op de vlugt ging. Pruissisch secretaris van legatie te Dantzig,
Zoowel van de Russen a1s van de Zweden toen hj het besluit nam ,zich geheelen al

had slechts ééne batterj aan hetgevechtdeel aan hettooneeltewjden.In 1784verzamelde
genom ent en toch roemde de Kroonprins van

htjeentooneelgezelscllag,waarmedehjonder-

Zweden erOp,dathj Berljn had gered.
scheidene plaatsen en elndeljk 00k Hannover
Grosze tFranz Theodor),een Duitsch his- bezocht, waar hj in 1796overleed.Hj was
torie- en portretschilder, geboren den 23sten
April1829 te Dresden,bezochterdeschilderacadémie in 1843 en kwam in 1847 in het
atelier van Bendemann. In 1852 schilderde

hj rlueda met de Zwaan (in hetMuséum te
Dresdenl'',en in 1853 een rMeisje met de
luit''. O0k was hj Bendemann behulpzaam
bjhetbeschilderen vanhetKoninkljkpaleis!
waarna hj met grjs op grjs allegorische

tatbreelen schilderde in den koepelen in de
Venetiaansche zaal van het nieuwe Musêum.

In 1856- 1858 schilderdehj Op lastvan den
graaf van S'PJ-.
: in eene kloine rotonde xan

klein van gestalte, m aar voor vele rollen
uitstekend geschiltt. O0k als directeur legde

hj groote bekwaamlzeid aan den dag,terwjl
hj zich onderscheidde door kennisen beschaving. '
W egens zjne revolutionaire gevoelens
werd hj in 1795 t0t cene halfjarige gevangenisstraf veroordeeld. Zjne beste stukken
ztjn het tooneelspel:pNicht mehr alssechs
Schiisseln (1780)'',- hettreurspel:pW ilhelmine v0n Blondheim (1775)''- de tooneelspelen: gDie Feuerbrunst(1713)'',en pAdelheid v0n Veltheim (1780)'', en hetbljspel:rllenriette (1783)''.

G roszw ardein , in het Hongaarsch Nahet slot te W ildenfels fraaje tafbreelen,en
begaf zich in laatstgenoemd jaar met eene .çtrl'
rtl#!isdehoofdplaatsvanhetyespanschap
aanzienljketoelagederAcadélnienaarItalië, Blhar I11 Opper-l-longarje en llgt in eene
waar hj eerst een halfJaar te Florence en fraaje vlakteaan deKörös.Zjwasvoorheen
vervolgens qeruimen tjd teRomevertoefde. eelle vesting 0n bestaat uit het eigenljke
Hier voltoolde hj in 1862 nAbraham en de Groszwardein en de 3 steden Vârad-Blaszi,
Engel (thauste Leipzigl''en verwierfvoorts Vârad-velencze en Vâral
ja.De merkwaardigste gebouwen zjn t
?rde beidedomkerken,
den eersten prjs,doordekunstenaarsvereeni- he
t nieuw bisschoppeljk paleis en het proging te Leipzlr uitgeloofd voor een ontwerp
van beschilderlng der oosteljke gaanderjen vinciehuis. Deze stad is de zetel van een
van het Muséum aldaar.Hj maakte met het R. Katholieken en van een Grieksch Kathoschilderen der tèesco's dââr ter plaatse een
aanvang in 1865,teekende des winters cartons te Rom e,en voltooide zein 1871,w aalma
de universiteit te Leipzig hem eershalve t0t

lieken bisschop,- voorts heett men er eene
godgeleerde school,eelleacadémie voorregtsgeleerdheid, een gymnasium en 4 kloosters.
Het aantal inwoners bedraagt er ongeveer
doctorbevorderde.Inmiddelswashj in 1867 30000.
aan de schilder-académiete Dresden geplaatst,
Grot,ltolofspelonk noemt men eenedoor
de natuur gevormde ruimte, die zich in de
alwaar hj als professor werkzaam is.
Groszm ann. Onder dezen naam vermel- aardkorst en onderhare oppervlakte tlitstrekt.
Doorgaans vindt m 0n in kalksteenvormingen
denwj:
Ckristian Gpfflpù Lebereckt Grpdz-t-l,een reeksen van grotten, die met elkander ververdiensteljk Duitsch godgeleerde. Hj werd bonden en met de zonderlingste druipsteengeboren den 9den November 1783 te Priesz- vormingen versierd zjn.Men heefter op vele
nitz in Altenburg, studeerde te Jena in de plaatsen in bergachtige streken,- vporalin
theologie, redde door zjn moed de inwoners de Belgischo provincie Luik, voorts in den

zjner geboorteplaats, die men ten onregte Harz, in Thiiringen, Bejerenj Frankrjk,
verdacht van m oord,aan doortrelkkttnde Fran- ltalië,Engeland enz.Gedurig worden er toeschen gepleeg'd, van den dood, en wel'd er vallig ontdeltt, maar ongetwjtbld bevinden
in 1808 als predikant de Opvolger van zjn zich de m eeste n0g onbekend in den schoot
vader.Later was hj werkzaam teGröbitz, dergebergten.Somtjdszjn zulkeholen zeer
en in 1822 ging hj alsdiaconus en professor toegankeljk,- somtjds o0k leiden slechts
naar Schulpforta,in 1823 a1s superintendent- naauw e openingen derwaarts.In zulkegrotten

bà)
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vindt men vaak de beenderen van voorwe-

reldljkedieren,inzonderheid van den holenbeer (Urstls spelaeus) en den holenhyéna
(Hyaenaspelaea).In degletschers(ziealdaar)
heeftmen vaak jsgrotten. Uitsommige grotten rjzen schadeljke gassen omhoog,zooals
uitdeHondsgrotbjNapels.Inonderscheidene
streken vanJavastrekken zj t0tverbljtylaats

van vleermuizen,die er in z00 grooten getale
in huisvesten,dat er de uitwerpselen t0t vem
vaardiging van salpeter verzam eld w orden.
Aan de zuidkust worden er zulke grotten

Prosodie (1815)'', rLateinischeGrammatik
(eene bewerking van die van Wenek, 4de
druk, 1823- 1824, 2 d1n)'',- en plfleine
lateinisc,
he Schulgrammatik (zdedruk 1826)''
.
Vooral echter maakte hj zich beroemd door
deontcjferingvan hetspjkerschriftvanPersépolis. Nadat hj daarover een en ander in
een tjdschrift had medegedeeld,schreefhj:
rNetle Beitrëge zur Erlëuterung der persepo-

litanischen Keilschrift (1837)''.Hierop volgde

eene reeks van verhandelingen Over Babylonische en Syrisehe opschriften. Voorts deed

bewoond door de zwalt
lwen (Hirundo escu- hj Onderzoek naar de oud-ltaliaanschetalen
lentaL.4,diedekostbarevogelnestjesbouwen. e11 naardeoudeaardrjkskundige gesteldheid
Opmerkeljk is voorts de Blaauwe Grot in van datland,zooalsbljktuitdegesehriften:
een steilen rotswand in de Golt'van Napels; rRudimenta lillguae umbricae (8 stukken,
zjisbj stilwatervoorkleinebooten toegan- 1835- 1838)'', - pRudimenta linguae oscae
keljk en heett van binnen het voorkomen (1838)'',- en pzurGeographieundGeschichte
a18 ware zj met een azuren gewelt'gedekt. von Altitalien (5 stukken,1840- 1842)''.
Grootsch is inzonderheid de Fingalsgrot op
het eiland StaFa,door basaltzuilen gevormd,
alsmede de grot van Hato op het eiland Curagao.InSavojeen Zwitserlandeindeljkvindt
m en in hetgranietonderscheidene kristalholen,

diemetprachtigebergkristallen zjn bezet.

I'riedriclt v1.'M.t
p4à'
J Grotfend,een bloedverwantvan den voorgaande,geboren te Ilefeld
den 12den December 1798,studeerde te Göttingen, werd eerst te Ilefeld en in 1831 te
Göttingen directeurvanhetgymnasium ,voorts
buitengewoon hoogleeraar aan de universiteit,

aan de studie, en gafin 1821 een naamloos

den onzin eener onbeteugelde fantasie. Het

Grote (George), een Enrelsch geschied- en overleed aldaarden 25stenFebruarj 1836.
gchrjver, staatsman en bankler,geboren in Ook hj heeft onderscheidene voortreleljke
1794 te Clayhill in Kent,bezochtin zjne boeken geschrevellten behoevederLatjnsche
.
Jeujd de Charterhouse-school en kwam als school
Grotesk noemt men de carricatuur van
l6-larig jongeling op het kantoor van zjn
vader.lntusschen wjdde hj zjn vrjen tjd het verhevene, het bespotteljk-zonderlinge,
vlugschrift in het licht ter bestrjding van groteske behoort in de kunst t0t het laageen TEssay on parliam entary reform'' van

komieke.De schildersbestempelenfantastische

M ack%ntosh.Laterschreefhj:pOn theessen- versierselen met den naam van grotesken,
tialsofparliamentaryreform''terwjlhjjverig welke m en niet mag verwarren metarabesdeel nam aan de staatkundige beweging van

1830 en 1831.Hj voegdezich bjderadicale
partj en werd in 1832 door de stad Londen
afgevaardigd naar het Parlement. Hier deed
hj vruchtelooze moeite om ingang te verschaFen aan zjne denkbeelden, zoodat htj
eindeljk in 1841 zjn mandaat nederlegde,
om zich geheel en al te wjden aan de bewerking van zjne rHistoryofGreece(18461855, 12 d1n, 4de druk 1864, 8 dln)'',een werk,datretuigenisgeeftvan zjnegrondige geleerdheld, van zjn schranderen blik
en van zjn onpartjdig oordeel,zoodat het
hem eene eereplaats aanwjst onder de geschiedschrjvers. Daarna gaf hj zjn nplato
and the other companions of Socrates (1864:
3 d1n)''in het licht, - en een dergeljk
werk overArist6teleswasgedeelteljk gereed,
toen de dood hem op den 18den Junj 1871
wegrukte.
Grotefend (Georg Friedrich),een uitstekend beoefenaar der oudheid-en letterkunde,
geboren te Miinchen den 9den Junj 1775,
studeerde te Göttingen onder de leiding van
Heyne en Heeren, en werd er in 1797 aan

ken. Het woord is afkomstig van het Italiaansche pgrotta'',daar men in de bouwvallen
van het paleis van Tit'
tts, welke den naam
van Grotte droegen, allerlei zonderlinge
beeldwerken vond.

Groth (Klaus), een dichter in de plat-

Duitsche taal,geboren den 24sten April 1819
te Heide in het Holsteinsehe landschap Dithmarschen, bezoeht de kweekschool te Ton-

dern en werd daarna onderwjzer in zjne
geboorteplaats. In zjne vrje uren hield hj
zich hoottlzakeljk bezig metnatuur-en wiskunde. In 1847 legde hj zjne betxekking
neder, om elders zjne studiën voortte zetten, doch werd hierin verhinderd door eene

ziekte,die hem noodzaakte, 6 jaar op het
eiland Femernmetnatuurbeschouwinren door
te brenqen.In 1853ging hj naarKlel,deed
eene rels door Duitschland en Zw itserland,

toefde eenigen tl
jd te Bonn en vestiqde zich
vervolgens te Dresden,vanwaarhj ln 1858
llaar Kielterugkeerde.Grooten roem behaalde

hj door rouickborn (1853,9dedruk 1864)''
endoornvertelln(1855- 1859,2d1n)''?waarin

hj het volksleven in Dithmarschen op eene

de stads8choolgeplaatst.Daarna washj pro- treFende wjze schildert.Voorts schreefhj:
rector, later conrector aan het gymnasium te XHundert Bllitter'(1854)''
2 zjnde eene verzaFrankfort aan de Main?en ging in 1821 als meling van Dlzitsche gedlchten,- pvoer de
dired eur van het 1yeeum
' naar Hannover, Goern (1858)5', - rRothgeter-meister Lamp
waar hj in 1849 het emeritaat ontving en en zin Dochder (1862)5' enz.
den 15denDecember1853overleed.Hjschreef Grothe (Diebrich),een uitstekend wis-en

onder anderen:pAnfangsgriinde derdeutschen

natuurkundige, geboren te Herscheid in het
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Westfaalsche distrid Altena,genootzjne0p- zjn zoon,gewond.Bj den terugtogthad hj

leiding aan detechnischeschoolteHagen enbe- hetOpperbeveloverhetpBataillon sacré'' gezochtdaarnagedurende3% jaardegGewerbe- vormd uit Oëcieren.Gedurenke den veldtogt

Akademie''te Berljn. Nadathj in 1833 het van 1813 bleef hj werkeloos, omdat hem
examen hadafgelegd,hetwelk hem hetradicaal
verleende, Om a1s leeraar bj de Pruissische
industriescholen w erkzaam te N7ezen,zag hi
j
zich in datzelfdejaargeplaatstals docent in
de natuur-, sehei- en w iskunde aan de indll-

het kommando Over een korps door d0n
Keizer geweigerd werd, en eerst toen de

Verbondene Mogendheden in Frankrjk drongen, zag hj zich weder aan het hoofd geplaatst van een ltorps kavallerie,doch werd

strieschoolteHagen.In 1839werdhjtevens den iden Maart bj Craonne zwaar gewond.
direc,
teur dier school,en in 1850 volgdehj Na de Restauratie werd hj verbannen,doch
eene eervolle roeping naarUtrecht,Om aldaar
eene nieuwe technische school, door den invloed van de heeren Bake,ttan.
26:.
:en.M ùlder
t0t stand geltomen, te Organiséren elate be(1 dior school
sturen.Hj bleefaan het llootb
t0t in 1864, en vertrok toen alshoogleeraar
in de m echalllsche teohnologie en in de kennis der werlttuigen naar de polytechnische
school te Delit, wapman hj bj vportduring

zjne krachten besteedt.Van zjnegeschriften
noemen wtj:rExperimental-physik'', pàlechanische Technologie (Nederlandsch, 18$6,
2de druk,1872,ook in hetHoogduitschl'',Technologisch uitstapje naar de Ruhr'', D
He
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z
to
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asj
sz
inegr,ô zjnebereiding,eigenscl
.apkpte
ul
ige
en
u
,

en rlfennis van Mf?r

Ontving reeds in 1815 verlof 0m terug te

keeren.Daarhj intusschen geeneaanstelling
ontvingt koos hj bj den tert
lgkeervan Napoleon departjvandezen,en werdaanstonds
t0tmaarsohalk en bevelhebbervan hetAlpen-

leger benoemd.Opgeroepen ûm zich bj het
groote leger te voegen, zag hj zich belast

meth0tkommando over dereserve-kavallerie.

Daags na den slag bj luigny moesthj met
34000 m an en 1000 kanonnen Bliich
. ro
zjn
al'
togt vervolgen. Deze echter had ez
ichpmet
een drietal korpsen raods Op weg begeven,
0144zich met W ellinyton te vereenigen?zoodat
Grouehy slechtshetkorpsvan generaalTltiel-

wTt
zg/o
zaantrof,hetwelk hj den 18denJunj bj

'Wavre aantastte.Men llcel'
t aalz Gronchy wel

(lstedl)''. Grofhe is lid van hf
?t Utreclltsch eens de schuld gtàgeven van de naderlaag der
Genootschap van Kunsten en 'W etenschappen, Franschen bj W aterloo,daarzjnegcneraals,
en van het Bataaf'
sch Genootschap voorproaf- inzonderheid Glrard, er op aandrongen om

ondervindeljke wjsbegeerteteRottilrdam.
Grouchy (Emanuël,markies de),maarschall
t en pair van Frankrjk, gebt
lren te
Parjsden 23sten October1766,tlud in 1781
in dienst bj de artillerie, ging vervolgens

naar W atfl*loo te trokken, zoodra zj het
geschutvuur in die rigting vernamen.Intusschen Nvas GroMel
ty vau meening,dathjzich
stipteljk llotlden moost aan de bevelen van
den Keizer. D och al had hj naarden raad

over t0t de kavallerie,fm w erd in 1786 Offi- zjner ondi
trbevt
llht
àbbt
trsgeluisterd,toch zou

cier bj degarde du corps.Bj hetuitbarsten
der Omwenteling zag hj zich geplaatst btj
de linie-troepen,wasin 1792 ltolonelbj het
dragonder-regem ent Condé,w erd in hetzelfde
Jaart0tbrigade-generaalbevûrderd,en streed
in 1794 in de Vendêe.Daar11j t0tden adel
behoorde, moest hj afstand dot
?n van zijne
waardigheid, wellte hem echter den dden
Therm idor w eder w ftrd toegekend.Tn 1795

hj er te laatop hetslagveld gekomen zjn,
Om de kans van den strjd te keeren.Daar
hj geenerlpi orders ontving, trok hj, na
zjne Overwinning bj JV
'avre en 1a het vernem 0n der besli
ssende nederlaag llaar de zjde
van Nalnen. Btj het berigt, dat de Keizer
afstand llad gt?daan vau dt?l1 trogn,deed hj
Napoleon III tot keizttr uitroepen , zond de
kavallerie naar Laon en Soissons,om er de

werd l1j divisie-genoraal,vott
htOndergeneraal Overbltjl'
selen van het Fransche lcgtt
r te verH'
oche en voerde in 1798 onder Joubertbevel eenigen,en begafzich metdeintànterie naar
over eene divisie van het Ttaliaansche leg:r. Rheim s. H et Voorloopig Bcwind benoemde
Na het veroveren van Piêlnont Organiseerde hem tot Opporbevelhellbor van het geheele
hj er een voorloopig bawind, kwam ond'
lr legel-, en op last van Daronst,nlinister van
het opperbevel van Aforeau, slflt?g generaal Oorlf
.
)
g, bragt llj 45000 ma,
n bi
j d()murcn

Belleyardebj Alessaudria,maarwerd in den
slag bj Novi zwaax gawond e)1 gevangen
genomen, dotth latt?r uitgewisseld. '
In 1800
onderseheidde hj zich bj den slag van 140henlindpn en na den Vrede van Luueville

zag hj zicll benoemd t0t illspectcllr-generaal
de< kavallerie.Nadathj den 26sten October
180G de Pruissischa kavallerie btJ Zehdenik
geslagen,zich llj Iuiibeck,in 1807 bjEylau
in Friedland, in 1808 in Spanle, in 1809
in ltalië en llongartje, en vooral in den
slagbj Avagram Onderscheidcn had,benoemde
Napoleon hem t0tgeneraal-en-cheiderjagt,
rs
en t0tgroot-officiel'dt
?sRjks.Gedurende dt
ln
veldtogtnaarRt
lsland (1812)voerdehjllevel

vaal Part
js. Tfleltetthtortle Ondt
arhandelingen
een aanvallg nalut
ln,legde hi
j lletkommando
neder. Na dt3 2de ltt
xstauratie werd htjnoglnaals verbannen Avaarlla hi
J-zich naarNoordAmerika begaf.Il1 1819 Ontving hj vergt
lnning om tert
lg tttkeeren,waarl
za hj zich
vestigde op zjn buitenverbljf Ferriôra bj
Caen. Na de Julj-rf
tvolt
ltie (1830) werd hj
1id d8r Kamer van Afkevaarf
ligden,in 1831
in zjn rang alslnaarschalk llersteld,in 18.
32
t0t pair benoemd, en den 29sten Mei 1837
doo
r de
n dood
Gr
ove
stlnsweggerukt.
is de naam van een oud 0n

aanzienljl
ç Friesch gosl
acht. T0t de merkwaardigste leden belloorden:
Over één der drie korpsen kavallerio,'streed
ivybe z
%'
perd,
: Gronestins, veelal Sekerne
dapper aan de M oskwa en w erd er,evenals '
cyù: genaamd. Hj behoorde eigenljk tot
VIf.
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het geslacht der Sirtema's, doch zjnevoorouders hadden den naam Tlto Grovestinsaangenomen naar eene stins met zw are muren,
door zjn oud-overgrootvader tegen de invallen der Noormannen te Engelum gebouwd.

de vesting Bouchain.De vjand maakte hem
krjgsgevangen en voerde hem naar Champagne)waarhj korttevorenmetonbeperkte
magthad huisgehouden.Hj overleed teNjkerk bj Leeuwarden den 3den November

Den bjnaam Selterne (geschoren) verkreeg 1750.
KarelFretferïk baron Sl
btema els Grorehj,omdat hj tegen de gewoontederedelen
van dien tjd den baard lietscheren ofeene dJI.
:,een Nederlandsch staatsman.Hj werd
geschoren kruin droeg.Hj was één van de geboren in 1791 en bekleeddeeeniyentjd de
voornaamste edelen onder de Vetkoopers; betrekking van kamerheer en kablnets-secregestadigvoerdehjoorlog metdeSchieringers, taris van Will- Jjkoning der Nederlanden.
doch sneuvelde in 1482 door een kogeljtoen Laterbegafhjzich naarParjs,woondeeerst
&ccp k'
aerdema zjne stins belegerde.Die eenigen tjd te Montmorency,ging in 1839
sterkte werdvervolgensingenom en engesloopt. Over t0t de R.Katholieke Kerk, en vestigde
W ybe van GrOIIe.SJiAI.:,geboren in de eerste zich in 1845 te St.Germain en Laye,waar

helft der 16de eeuw.Hj behoorde tOt het hj den zzstenMei 1874 overleed.Hj gaf in
Verbond der Edelen en verliet het land bj het licht: pluettre à Guillaume I, roi des
de komstvan Alra.In 1572voerdehj bevel Pays-Bas, e
'crite en 1838 (1841)''j- pLa
over eenige ruiters in Friesland en voegde conférence de Londres et Guillaume 1,ou de
zicb vervolgens bj den graafvan ScAt
yll-dl- l'iniuence du système de persévérance sur
burg.Daar hj in 1574 uitgesloten werd van l'étatfnancier desPays-Bas(1844)'',- rLa
de algemeene amnestie,bleef hj in balling- Pologne,la Russieet l'Europe occidentale ou

schap t0tna de Pacifcatie van Gentenkeerde de la nécessité de résoudre la question p010toen in Friesland terug,waar hj de Unie naise dans une conférencedesgrandespuissanvan Utrechtbevorderde.
ces(1847,2dedruk 1864)''- yGuillaume111,
Oene van Grtlredfïw.
s, een broeder van den défenseur et soutien de l'indépendance de
voorgaande.Hj werd in 1561 grietman van l'Europe contre la puissance de Louis X1V ;
Menaldtlmadeel, onderteekende het Verbond suivi d'
une lettre adressée au r0i Louis-phider Edelen, trok naar Enkhuizen, waar de lippe en 1838, de deux lettres à M.Guizotj
Pl-ins hem benoemde t0t luitenant-admiraal et desreponses de M.Guizotà M.de Grovevan Dueo M artena,en werd desgeljksuitge- stins (1850)'',- yconsidérationssur l'
église
sloten van de algemeene amnestie.Tjdeljk Anglicane et l'égllse Catholique à l'otscasion
verliethj het Yaderland,doch zag zich bj de la crêation de l'évêché anglicain de Jéruzjn terugkeer aangesteld tOt kolonel van salem et du rétablissement de la hiérarchie
W estergo (1582) en later (1596)t0tvolmagt catholique en Angleterre'' - rHistoire des
der Vjf Deelen.In 1599 omhelsde hj de luttes et rivalités politiques entre les puisHervorming,enoverleedden 18denJunj1600. sances maritimes etlaFranc,edurantlasecende
Ikederik SIJ:-J van Grpre.sfizdd, een uit- moitie' du XVII siècle (1852- 1854,8 dln)'',
stekend krtjgsman.Hj werd geboren in 1668, - rNotices et souvenirs du comte van der
was eerst kapitein en ritmeester, in 1697 Duyn Van Afaasdamà et du baron de Capelgrietman van Ferwerderadeel, daarna achter- len, recueillis et mis en ordre et publiés

volgens kolonel,generaal-malooren luitenant- parleurami(1852)''1- DL'
avenirduroyaume
qeneraalderkavallerie(1727),generaal-kwar- des Pays-Bas (1853)9',- g'rableau polltique
tlerm eester van het leger, en kolonel van

et moral de la Russie au Xvlme et Xlxme

een regement voetvolk. O0k bekleedde hj

siècle(1854)'',- rLeréveildel'Europeocddentale (1855)'',- rLe congrès de Vienne

de betrekking van gouverneur te Bouchain

(1712) en te Bergen-op-zoom (1718).Hj be- en 1814 et 1815 et le congrès de Paris en
haalde grooten roem in den Spccessie-oorlog, 1856 (1856)''
, - rLe baron Robert Fagel
verdreef met generaal Dompre'aan het hoofd (1857)''
, - rLa Russie ramenée à l'ordre et
derNederlandschevoorhoedeeen vjandeljken l'
Europeen 1857(1858)''- rlu'Europesera-tpost uit het dorp Waterloo (1T05)en onder- elle remaniée- (1859)''
,- rlues gloiresdu
scheidde zich vooral in den slag bj Malpla- romantisme appréciéesetc.(1859,2 dln)'',quet (11 September 1709).Den loden Julj en nMémoiresetsouvenirs(1869,6 d1n)'',1712 trok hj met ongehoorde vermetelheid alsmede:rpetits mémûires,souvenirs biog-ra-

aan hethoofd van een vliegend leger van 1800

phiques du baron Charles Frédéric Sirtema

hussaren en dragonders- allevrjwilligers- de Grovestins(1857)''.Een grootaantalhanduit het leger bj Doolmik door Champagne schriften heefthj bj beschikking van 10 Feen de bisdommen Metz, Toul en Verdun. bruartl 1873 gelegateerd aan deKoninkljke
Dezetogtgesehieddeniet uitroof-enplunder- Boekrrj te '
sHage.
zucht, maar onder goedkeuring van de StaGrùbe (August Wilholm), een verdienten-Generaal en moest dienen,om den Fran- steljk Duitsch schrjver,geboren te W erni-

schen intendant alt
laar t0t het betalen der gerode den 17den December 1816,bekleedde
achterstallige oorlogslasten te dw ingen, en na het voleindigen zt
jner studiën van 1836
hj baarde zooveel sehrik , dat men er te t0t 1838 de betrekking van leeraar aan de
Versailles ernstig over beraadslaagde, of de burgerschoolte M erseburg,w erd daarna huis-

Kûning ook de wjk diende te nemen naar Onderwjzer en vestigde zich vervolgens als
Chambord.Na zjn terugkeer verdedigde hj privaat-docent te Hard aan de Bodensee.Hj
van 4 t0t20 Octobermet4 zwakkebatakons schreef: sskizzen böhmischer Kulturbilder
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(1844)'',- ocharakteristische Scenen in ausgewâhlten Erziihlungen der neuesten französischen Literatur (1846)''!- ?Biographien
aus der Naturkunde in àsthetlscher (l!a0rm
(erste Reihe, 1850, 4de druk 1858;zweite
Reihe, 1853, 2(le dl'uk 1854; dritte Reihe,
1858)'',- nBilderundScenenausdem Naturund Menschenleben (1854, 4 d1n, 2de drt
lk
1856)'' - rGeographische Charal
tterbilder
(1850t2 dln, ;de druk 18r8)'',- en pcharakterbilder deutschen Landes und Lebens
(1854,3dedrllk 1858)''.
Grûbel(JohannKonrad),eenNiirnbergsch
volksdichter, aldaar geboren den 3den Julj
1736, hield zich bezig m ethet vervaardigen
van wapenrustingen, alsmede vall velerlei
kunstige w erktuigen, en overleed den 8sten
Maart 1809.Hi
j schreefgedichten en brieven
in het Neurenbergsch dialed.Zj vonden veel
'n 3
bjval,en zjne werken werd in 1857 1
deelen door I'
rommann uitgegeven.

835

menschlichen Geslechts (1806, 2 dlnl'' --

DW örterbuch fiir Aesthetik und Archâologie
(lste dl, 1810)'', en nW örterbuch deraltklassischen Mythologie(1810- 1815,3 d1n)''.

Eindeljk schreef hj levensgeschiedenissen
van Wieland, Klopstoek en Lafontaine, en
leverdeeeneuitgavedergezamenljkewerken
van eerstgenoem de.
Grudius(Nicolaas),eenverdiensteljkLatjnsch dichter,geboren te Leuven,oefbnde
zich in de regtsgeleerdheid,werd kassiervan
de Staten van Brabant,geheimschrjvervan
de ordevan hetGulden Vlies,van K@r6lFen
van I'ili
ps11,en wjdde zjn vrjen tjdaan
de beoetbning der dichtkunst en aan eeneuitgebreide briefwisseling met geleerdemannen
ln Italië en Spallje.Hj overleed te Venetië
in 1571,en wordtalsLatjnsch dichterzeer
geroemd,vooraldool'Peerlkamp,diehem met

Catull'
t
bsen Propertiu8vergeljkt.Hjschreef:

Pia poemata llb. 1:
1: (1566)'', ten tweeden
Grubenhagen!een vorstendom,hetwelk male gedrukt onder den titel:mNepotia sive
poemat
a
s
acr
a
et
c
.
'
'
$
DNaenia ln obitum
tot de landdrosten) Hildesheim in hetvoormalig koningrjk Hannover behoort, bevat principis Margarethae Austriaeae(1532)''
3 steden, Duderstadt, Einbeck en Osterode, !
)Epigrammata etc.(1540)7:, en pApotheosis
en 4 ambten,en telt op 15 (J geogr.mjl ln obitum Maximiliani ab Egmonda, Comitis

ongeveer 8000 inwoners. Het Ontlet
lnt zjn Burani(1549)''
.Erzjn ook handschriftenvan
naam aan hetOude kasteel Grubenhagen,dat

hem in de Académischebibliotheek teLeiden.

in den Dertigjarigen Oorl0g verwroestwerd)

Gruithuisen (FranzPaulavonl,0enver-

vielin 1617 ten deelaan het geslacht Brwvts- diensteljk Duitsehnattlurkundige,geborenden
?
'
zl
k
l
/k-.
fzk
yv/?
.
fz'
g- Celle, en werd in 1705 bj 19den Maart 1774 Op llet kasteel Haltenberg
.
Hannover ingeljfd, zoodat het zie'
h thans aan de Lech,waseerstregiments-heelmeester

onder de heerschappj van Pruissen bevindt. in oostenrjkschedieusten legde zichvervolGruber (Johann Gottkkied), een verdipn- gens aan de universiteit te Landshutmetz00steljk Duitseh geleerde en sehrjver,geborelz veeljvert0eOp de genees-en natutlrkundej
te Naumburg an der Saale delz29stel1Novem- dathj in beidevakken den doctoralengraad
ber 1774,studeerde te Leipzig,werd achter- verwierf.In 1808 werd hj lectorindenatuurvolgens privaat-docent te Göttingen,Leipzig kunde aan degeneeskundigeschoolteM unchen
ldaarhoogleeraarin desterrekunde.
en Jena,belastte zich,gesteund (1001*A '
ayusti, en in 1826a'
met de redactie der rluiterattlrzeitung'',ver- Hj deed voortsvelelnieroscopischeonderzoe-

huisde voortsnaarMTt
)imar,waarzjn 01'
+ el kingen, eu Overleed den zlsten Junj 1852.
Over de ronlanliteratuur, in de rAllgemeille Hj schreet':rNatt
lrhisttlrischeUllterst
lehungen
Literaturzeittlng''van W ieland gelllaatst,luet iiber den untersehied Zwlstshell Eiter und

veelbjvalgelezen werd,en zag zich in 1811 Schleim (1809)'', r-ftlltllropologie (1810)5'
benoem d tOt hoogleeraar aan de universiteit
)
hOrganozoönomie (1811)'') F
1Ueberdie
te svittenberg.Later woonde hj te Leipzig Natur der Kometelz (1811)'' Beitriige zur
en werkte er voor Brookltausaan het ,,K01z- Physiognosie und Heautognosie (1812)'', versationslexikon''. Na den volkerenslag bt
j Naturyeschithte des gesttlrnten Himmels
Leipzig Ontving hj de optlragt,om naar het (1836)'7,- pltritik derneuestelzTheoriën der
hootdkwartier van Bliieher te reizen en de Erde (1838)':, en ,Neueeintàche Mothode,
W ittenbergsche boekerj te redden. Dit ge- die H öhen der BeTge zu messen,Ohne sie zu
lukte hem , en na de verdeeling van Saksen besteigen (1842)''.O0k gafhtjuit:pAnalekten
onderhandelde bj Over de vereeniging van de fiir Erd- tllld Himl
uelskunde (1828- 1831)'',
universiteit te MTittenberg m et die te llalle. later door rNeue Analekten''gevolgd.
In laatstgenoemdestad aanvaardde hj 111het G rum bach tAvilhelm von),een Frankisch
hoogleeraarsambt en verbond zich met Ersa edelman endetelgvaneenaanzienljkenstam ,
t0t de uitgave der rAllgemeine Encyltloplidie

werd geboren in 1503 en heeft zich i11het

der W issenschaften und Kiinste'' waarvan hj Dtlitsche rjk bekend gemaaktdool
-woelingen,
het eerste gedeelte (A- G) na dcm dood van die naar llem genoemd woz-den. Hj onderErsclt van het 18de deelafalleen voltooide. seheidde zit
!h door een vermctel,wraakzuch-

In plaats van Erseh werd hj Ook mede-t
lit- ti4 en Ondernemendkarakteren verwierfa1s

gever van de pAllgemeine Literaturzeitung'', rlllterhoofdman in de oorlogen van Karel F'
en Overleed den Tden Augustus 1851. Van grooten roem . Toell Konrad 'ppzl B'ibra,een

zjne geschriften noemen wj: rsystem del'
Erziehulyswissellsehat'
tel
z (1:94)'',- ruebt
?r
die Bestlmmung des Alenschen (1800? 2de
druk 1809)''!- rversuch einerpragmatischen
Anthropologle (1803),,,
nocst
ojehte des

oolu zjner vrouvv, bisschop van W tirzburg
werd,had hj!tevensa1saal
lzienljk grondbezitterindatblsdom,aldaarnietweiniggezag,
m aar geraakte na den dood van Koenraad

(1514) in twist met diens opvolgeroverde
53*
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uitvoering van het testament desoverledenen. bondgenoot, en hj werd ondersteund d001
*
Zich ten zeerste gekrenkt gevoelende, trad Frankrjk.Zelfsopendehjden hertoghetuitönhj in dienstvan den markgraafAlbreehtro4 zigtOp de Keizerskroon en zorgde,datH '
Brandenbury-xklmbach,die hem t0tstadhotlder rel ScF
zlwàtvzl uit Hundshausen! een dweepin zjne landen benoemde.In diebetrekking zieke boer, die v00r een profeet gehouden
genoot hj het vertrot
lwen van zjn heer,op werd, aan Johann Fde#rïcFz voorspelde, dat

wiensOorlogsondernemingenhjgrooteninvloed de Keizerljkewaardigheid hem z0u ten deel
Oefende. Voorzeker legde de markgraaf op vallen.De aanslagen,die de zaâmgezworenen
uynst,keurvorstvan Saksen ,
zjn aandringen bj devredesonderhandelingen smeedden tegen A'
te Passau zware lasten op het bisdom W ùrz
' - bragten eindeljk dezen t0t het besluit,Om
burr; Grltmbaek vervulde daarbj der0lvan ernstige maatregelen te nemen.Nadathj te
bemlddelaaren zorgdetevensvoorzjneeigene vergeefs t0tden hertog hetbezoek gerigthad,
belangen.Hj verkreeg a'
anzienljkegoederen Om de onrt
lststokers te verwjderen,wendde
in het bisdom , eene s0m gelds en het verlof hj zich t0tkeizer M aœlmlliaan TT,en deze
ve
r
ande
rde
dat verzoek in een bevel. Daar
om in dienet te bljven van den markgraaf.
Het verdrag werd echter door den bisschop
niet gehouden, wesbalve de markgraaf zich
t0t den Keizer w endde,die betuigde,dat de
bisschop zich volgens de Overeenkomstgedragen moest. Daar deze .zich hieraan niet bekreunde en zelfs gew eld pleegde tegen de
eigendommen van Grumbaeh,haalde laatstgenoemde den markgraat'over t0t een rooftogt
tegenNiirnberg,Bamberg enW irzburg,bekend
a1s de rMarkgravenoorlog'', welke in 1554

de Hertog echter niet wilde lllisteren,m aar
aanstalten Inaakte,om zich in de eersteplaats

va1 tengevolge had. Grumbach, de aanstoker

werden gevierendeeld en hunne medestanders

deKeurvorsteljkewaardigheidteverschaFen,
werd hj in den Rjksba!
ngedaan,terwjlmen

de uitvoering hiervan Oydroeg aan den Keurvoxst.Deze omsingelde ln hetlaatstvan 1566
het versterkte Gotha en veroverde het den
13den April 1567 door eene capitulatie met

deburgers,dieW - baenen zjneaanhangers
gevangen genomen hadden. Men bragt den

de vogelvrjverklaring van Albreeht e1
z zjn Hertog naarW eenen,maarBrioken Grltmbaqh

van dcn 00rl0g,verloorslechtszjnebezittin- onthoofd.Grumbaeltstierfmetstandvastigheid,
gen in Wiirzburg. 0? den 15denApril1558 en zelfs de hevigste folteringen w aren nietin
werd bisschop zVelchkor op straat door een staat om hem tebewegen t0t eene volledige
troeponbekendenaangevallenengedood.MTaar- bekentenisv!n zjne plannen.
schjnljk was GrItmbaa hiervan de oorzaak, Grundtvlg (Nicolai Fredexik Sevexin),
doch het is tevensvrj zeker,dathj geens- een uitstekend Deensch dichter,geschiedschrjzins den 'dood van den bisschop verlangde, ver en godgeleerde, geboren den 8sten Sepmaar hem slechts in zjne magt zocht te tember 1783 te Udby Op Seeland,bragt de
krjgen.Terwjlnu denieuwebisschop,I'
rle- dagen zjnerkindsheid doorin de heidevelden
#ricFzron W iersberg,hem in staatvanbeschul- in hetzuiden van Jutland en bezochtdaarna
digingstelde,broeddehjOpvermeteleplannen, eerst hetgymnasium te Aarhuusenvervolgens
die eene groote omw enteling zouden veroor- de universiteit te K openhagen,w aar hp in
zaken in den toestand van hetDuitsche rjk. de theologie studeerde.Hj werd eersthuisHj knoopte betrekkingen aan metden adel onderwjzerop Langeland en zag zich daarna
en zochtdien tewinnenvoorzjnvoornemen, geplaatst als leeraar in de geschiedenisaan
om hetgezag dertalrjke vorsten tevernieti- eene schoolin dehoofdstad.Indientjdschreef
gen en de ridders t0tleenmannen des Keizers hj:rNordensMythologie(1808)''enhetepischtemaken.Hoewelmendatdenkbeeldtoejuichte, dramatisch werk: poptrin af Ksmpelivets
waagden het slechts enkele avonturiers,zich Undergang i Nord (1809, 2 dln; 2de druk
openljk aan zjne zjde te scharen. In de 1861)''.Van 1811 t0t1813 washjwerkzaam
eerste plaats wildehj dooreenestoute daad a1s ht
llpprediker bj zjn vader en preekte
zjne goederen heroveren en hierdoorvertrou- meermalen met grooten bjvalteKopenhagen,
wen inboezemen aan den adel.Met Mandels- terwjlde geesteljkheid hem nid zeer genelohe en Stein verzamelde hg 800 ruiters en gen was.Hj schreefvoorts:rlfortbegreb of
500 man voetvolk , overrompelde den 4den Verdenskrönike(1812)'',hetwelk grootOpzien
October 1563 W iirzburg en noodzaakte den baarde,- plfvëdlinger (1816)'',eene verzabisschop,diede wjk genomen had,t0teene meling van vaderlandschegedichten,- pRoesovereenkomst,waarbj hj en zjnemedgezel- kilde-Riin (1814)''jeene dichterljke verheerlen weder in het bezit zouden komen van ljking dergesclliedenisvan Denemarken v0lhunnegoederen en daarenboven van eenescha- gens de Sagon Val)Saœo,en eindeljk eene
deloosstellinyingeld.Nazjnaftogtverklaarde vertaling der geschriften van Raœo en van
echter de blsschop,dat hj ditverdrag door Snorro (1818- 1822, 6 dln). In 1821 werd
dwang gesloten had en wist bj den Keizer hj predikant te Prëstöe,en in weerwilvan
tebewerken,datzjnevjanden vogelvrjwer- den tegenstand dergeesteljkheidbenoemdede
den verklaard, - een vonnis, hetwelk niet Koning hem in 1822 t0t tweeden predikant
werd opgeheven, ofschoon Grwmbaa zich te aan de Verlossers-kerk te Kgpenhagen.Ht
J
W orm s op goede gronden verdedigde.Laatst- gaf nu bundels leerredenen uit, maar door
genoem de verbond zich nu vooralmetJoltann zjn oprotest der kerk tegen professorClausen
FrzdtfrïcFz, hertog van Saksen en begafzich (1825)'', waarin hj in verzet kwam tegen
naar Ootha, om zjne omwentelingsplannen diensgeschrift:pcatholicismens04Protestand00r te zetten.De kanselierBrûck waszjn' tismensKerkeforfatning,LâreogRltus''haalde
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hj zich eeneaanklagtvandezen Op denhals,
zoodathj zich genoodzaaktzag,zjnebetrekking nederteleggen.In dien tjd stichtte hj
met Rgdelsbaolb een theologisch tjdschritt
(1825- 1828,13 dln),gafeenigedichterljkgeschiedktlndige tafereelen in het licht, bezorgde eene tweede uitgave van zjne pMythologie (1832)'',en schreefeen pllaandbogi
Verdenshistorien(1833- 1843,4dln)'',alsmede
een bundelgeestcljkeliederen:enz.Tn 1839
werd hj predikautaaneenhospltaalinKopenhagen en was lid van den grondwetgevenden
Rjksdag,alsmedevanhetFolkething(Tweede
Kamer).Hier behoorde hj t0tde democratischegartj enstreedvoorburgerljkeen godsdienstlgevrjheid.O0k heefthjveelvoorhet
onderwjsredaan,en zjneeigenaardigegodsdienstige rlgting vond in zjjn vaderland eene
menigte volgelingen. Tn 1871 werd hj t0t
bisschop benoemd,en hj overleed te Kopenhagen op den zden September 1872.
Grûneisen (Karl), een godgeleerde en
kanselredenaar,die zich tevens als dichter en
beoefenaar derkunstgeschiedenisondcrscheidt:

werd geboren te Sttlttgartden l7denJanuarj
1802,studeerde teTi
ibingen en teBerljn in

de theologie,zag zich eerstgeplaatstals hof-

kapellaanenveldpredikerderKoninkljkegarde,
en aanvaardde in 1845 heta'
m bt van opperhofpredikerteStuttgart.Zjnerluiedern(1823)''
bezorgden hem reedseeneeervolleplaatsOnder

de dichters van zjn tjd.Voorts leverdehj

een aantal uitstekende verhandelingen in het
XKunstblatt'' van hetnM orgenblatt''1alsmede
DNidaus Manuël, Leben und W erke eines
Malers und Dichters, Kriegers, Staatsmanns

und Ref
brmators im 16 Jahrht
lndert (1837)''.
Met M anelt leverde hj: rulms Kunstleben
im Mittelalter (1840)''@ O0lk heeft men van
hem bundelsleerredenen,enzjnpchristliches
Handbuch in Gebeten und Liedern (5dedruk
1859):'isalgemeen vexspreid.
G runer.Onderdezen naam vermeldenwj:
Cltristian Gt
l/t/kïct
y Grl
tner, een uitstekend
Duitsch geneesheer.Hj werd geborenteSagan
den 8sten November 1744,studeerdeteLeipzig
eerst in de theologie en vervolgens in de
geneesktlnde,promoveerde te H alle,vestigde
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hj zich naarLeipzig,waareenige boekhandelaars gebruik maakten van zjn talent.Zjn
vurige wensch, Om Italië te bezoeken,vond
eerst bevrediging in het vooqiaar van 1825.
Op reis derwaarts toefde hj eerst maanden
lang te Praag,Niirnberg en W eenen?zoodat
hj eerst tegen het einde des Jaars Milaan
bereikte, waar hj aan de kunst-ae,
adémie
OnderLonyhien Anderlonizjnestudiënvoortzette.Eene gravure naar eeneschilflerj van
Velasgnez (rEen Spaansche herder'')bezorgde
hem den bjvalder kunstenaars te Dresden
en eene reistoelage voor 2 Jaar.In 1828 ging
hj doorhetzuidenvanFrankrjknaarMadridj
waar hj gedurende 3 maanden de kunstgewrochten van hetKoninkljk Muséum bestudeerde en tevens een aantalstukken teekende
metkrjten waterverw.In1832keerdehjnaar
zjn vaderland terugenvoltpoideerdegravure
van hct portret van M enys.D aarna bezocht
hjEngelandenSchotlalld?enspoeddezic'
hvervolgens weder naar Italië,waarhjteMilaan,
te Brescia en teRome voortreflbljke gravures
vervaardigde.In 1841beqafhj zichnogmaals
naar Engeland om teekenlngen naardecartons
van Rafaè'
lter grootte van deOriginélen op
koper te brenyen.Nadathjhierhetprachtw erk pDecoratlons ancl sttlccoes f-)f churches
and palaces ofItaly (1844,2devermeerderde
druk 1854, 56 platenl''uitgegeven had,Ontving bj den last,ol
u het paviljoen in den
tuin van het Buckingham-paleis in den Italiaanschen stjl der lt
sde eeuw te versieren,
terwtjl hj deze decoratiën daarna,volgens
den wensch der Koningin, in 15 platen in
het lieht gaf (1846). Voorts verschenen van
hem : nT freschi nella capella della villa M agliana (1847, 5 platt?nl'',- het prac,
htwerk

)
,Specimens Of Ornamental art (185,
0, 80
platenl'''- rThe earyatides f'
rom the stanza
dell'Eliodoroln theVatican(1852,16platenl',,
en nLe ScaFale,f)1*Pressesin the sacristy
of the chureh of Sta Maria delle Grazie at
-

Milan (1859--1860,31 platenl''.O0kbewerkte
hj onderscheidene enkele platen, die hem
grooten roem en den grooten prjs Op de

W ereldtentoonstelling van 1851 bezorgden,
terwjl hj het toezlgt had Op de uitvoering
zich in zjne geboorteplaats als arts en ver- van den gerraveerden atlas van Layard betrok in 1773 als hoogleeraar in de planten- trekkeljk Nlnivp.Van 1854 t0t 1856 had hj
kundenaarJena,waarhj in 1776 tOthofraad het bestuur over de deeoratie van den nieuen in 1791 tot geheim hotkaad en ljfàrts van wen vleugel van het Bucltingham-paleis,en
den hertog van Saksen-cobtlrg benoemd werd. van 1855 t0t 1856 pver den aanleg van den
Hj overleed den 4den December 1815. Hj tuin en over de inw endige versiering van
eeraar in de
heeft lneer dan 50 ljvige werken Over ver- Osborne. In 1858 werd hj hof
lgl
.
schillende deelen der geneeskunde geschreven. graveerkllnst aall(1e kunst-academi
' e te Dres-

Daarvan noemen wj:rAphrodisiacus(1789)'', den. Omstreeks dien tjd verschenen zjne
bliothek
rBi

der alten Aertze in Ueberset- ))Basrelièf'
s an der Vorderseitta des Doms zu

zungen und Allsziigen (1780- 1782,2dlnl'',cn rcensura librgrllm Hippocratis (1772)''.

Orviéto (83platenl'',terwljlhjlatt
?rgravures

leverde van stukken llit 11tt (lrine Gtlwölbe,
W ilkelm A'
JACHCA Imdwi.q G'rfgzker,een uit- alsmede voor het Engelstthe llof decoratiën
muntend graveur.Hj werdgeboren teDres- voor het mausolêum der hertpgin van Kent,
den den 24sten Februarj 1801, Oefende zich voorhetmausoléum van prinsAlbert,hetwelk
eerstonder de leiding van K linyer en vervol- in 1865 gesticht werd,enz.
gens aan de kunst-acadêmie in het decoratieGrunert.Ondexdezt
lnnaam vermeldenwj:
?x-t
schilderen en bepaalde zich toen bj de gra- Joltann a4'
/zfq
s/ Grnno.t, een verdiensteljk

veerkunst.Nadathj eerstOnder Yrûger,daarna Duitsch wiskt
lndige.Hjwasgeboren teHalle
te Praag onder I'
iihrieh gew erkthad)begaf den 7den Februarj 1797tstudeerde aldaar ea
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vervolgens te Göttlnqen in de mathesis,en te Stuttgart.Hj muntte vooraluitinderollen

werd ln 1820 doctorln denatuurljkewjsbe- der hoofdpersonen uit de meestberoemdestukgeerte. Het volgende Jaar verbond hj zich kenvan Sltakspere,G#fA:,Selbillerenz.,terwjl
als leeraar in de natuurkunde aan het gym- tevens zjne declamatorische voordragten en
nasium te Torgau en tevens als leeraar in de dramatischevoorlezingen steedsgrooten bjval
wiskunde aan de militaire school.Nadathtj vonden. In 1857 benoemde de universiteît te
in 1827 t0t professor was benoemd,zpg hj Tiibingen hem t0t doderin dewjsbegeerte.
zich in 1828 geplaatst aa'
n hetgymnasium en Hj schreef leerdichten en kleine Opstellen,
de hoogere burgerschoolte Brandenburg,van

en bewerkte Oude stukken voor het heden-

waarhj in 1833a1sgewoonhoogleeraarnaar daagschetooneel.Hj overleedden28stenSepGreifywald beroepenwerd.Hj schreefeenaan- tem ber 1869.
ta1 uitmuntende leerboeken, zooals: rluehrGrûnewald (Matthias), een uitstekend
buch derKegelschnitte(1824)1',- rElemente schilder uitden tjd derOud-Duitschekunst,
der DiFerential-und Integralrechnung (1837, werd geborenin1472,vermoedeljk teFrank2 dlnl'',- pLeitf
àden fil
'r den Unterrichtin fort aan de Main.Hetschjnt,dathj meesder höhern Analysis (1838)'', rElemente tentjdste AschaFenburg toefde en erwerktlpl B randeranalytischen Geometrie(1839,Q dl11l'',- zaam was voor cardinaal Albrech,t '

?gr.gj keurvorst van Mainz. Het portret
voorts leerboeken der w iskunde voor de tf:zp?l.
hoo
ge
mi
ddel
sen
s
cho
lerne(4ednedr
uk
18-6kl
4as
en
5deder
drukmiddelbare van dezen bevindt zich althans op onder1872),- scheidenedoorhem vervaardigdealtaarstukken.
Lehrbuch derMathematik undPhysik(1841- Men vindt kunstgewrochten van hem te
1851,3 d1n en 6 stukkenl'',- rsphëroidi- Aschaffenburg, te Halle, in de Pinacotheek
sche trigonometrie (1833)'',- en pElemente te Miinchen, in het Belvedère te W eenen
der ebenen, sphërischen und sphjroidischen enz.Een prachtig stuk van zjnehand werd
Trigonometrie in analyiischen Darstellung door de Zweden weggeroofd uitden D 0m te

(1837)''. Voorts schreefhj: rversuch einer Mainz, en verzonk in zee.Hj Onderscheidde
zich door verhevenheid van cûncegtiezonder
beigeodâtischenMessungen(1844)'',- rueber echter de grenzen derwerkeljkheld teoverdiemittlereEntfernung einer Figurv0n einem schrjden,en door zuiverheid van teekening.
Punkte Oder iiber die sogenannte m ittlere
G riinne is de naam van een grafeljk
geslacht,datinOostenrjk,NassauenNederEntfbrnung des Ackers vom H0f(1848)17
DBeitr:ge zurreinen und angew andten Mathe- land aanzienljke goederen bezit.Het stamt
cpzdcp'lfrf uit
matik (1840,2 dln)'', oAnalytischeGe0- af van de Luiksche heeren de W'
m etrie der Ebene und des Raum es fiir polare de 12de eeuw. De naam Grûnne werd het
Coordinatensysteme (1857)'', - pL0x0dr0- eerstaangenomen doorAntoinedeAàzzlrïcpçfrfj
mische trigonometrie (1849):', - rDe area die de heerljkheid Grûnne(in hethertogdom
trianguliloxodromiciin superfcieellygsoidis Luxemburg) van ztjne moeder erfde? en in
(1856)'' - pBeitrâge zur meteorologlschen 1558 overleed.Ninolas Frtzz?çt?i,:Hemmeourtde
Optik undzllverwandtenW issenscha,
ften(lstedl M ozet, graaf en heer ran Gr#pz?d, geboren
1856)''1 - en moptische Untersuehungen den 25sten D ecember 1701 en overleden den
(1846- 1851,dl1- 3)''
.Hj voltooideKlRqel'
s 15den Februarj 1751 als geheimraad en veldDMathematisches W örterbuch (1803- 1831, tuigmeester-generaal,w erd doorkeizerFransI
5 dlnl''en voegde er 2 deelen metsupple- in den rjksgravenstand opgenomen,en zjn
menten bj, terwjl in Onderscheidene tjd- broeder, graafPhilI
k
ppe Apfoïzzd'
van Grûnne,
schriften belangrjke verhandelingen van hem geboren den 25sten Novem ber 1702 en gestorve
n
de
n
lide
n
M
e
i
17
53,
i
s
de
st
amheer der
voorkomen. Hj was sedert 1838 Ook werkzaam aan de académie te Eldena,- voorts hedendaagsche 2 ljnen.De stichterderOostenredacteur van het tjdschrift pAxchifftir Ma- rjksche was zjn kleinzoon, graaf Phil'
è
thematik und Physik (1841 enz.)'',directeur Fdrdltdzk# W illem van Grûnne-prIncltavd.Deze
van hetAstronomisch-Mathematisch Instituut werd den 15den Mei1762 te Dresden geboren,
en geheimraad,en overleed den 7den Junj trad in dienst,wasin 1800 generaal-majoor,
1872.
Onderscheidde zich in dat Jaar door de verKarlGrunert,eenvermaardDuitschtooneel- dediging van Kempten,slootna den slag bj
speler.Hj werdgeboren teLeipzigden 16den Hohenlindendenwapenstilstand (15December
Januarj 1810, was bestemd v00r de studie 1800),was in 1808 t0t den rang van luitedergodgeleerdheid,maar voegde zich weldra nant-veldmaarschalk opgeklommen, werd in
bj een reizend tooneelgezelschap,waarmede 1827 generaal der kavalleriejin 1836geheimhj in 1832 Augsburgen in 1833 Freiburg in raad,en overleeddenzsstenJanuarj 1854.de Breisgau bezocht. Toen de schouwburg Zjn eenige zoon Karl Zf
fdzf
lt
?, geboren te
hier ter plaatse stads-eigendom werd, zag 'W eenen den 25sten Augustus 1808,trad desGrltnertzi@hbenoemdt0tdirecteur.Hj begon geljks in dienst!en werd in 1848 adjudantechter eerstroem te verwerven te Hannover, generaal des Kelzers en in 1850 luitenantwaar hj van 1835 tOt 1842 aan den H0f- vel
dmaarjchalk.Uiteerstgemeldebetrejking
schouwburg verbonden was. In 1843 w erd nam hj ln 1859 ziln ontslag,en zag zlch in
1
8
6
5 aan het hooid geplaatst van het lste
hj geplaatstaan den stadsschouwburgteHamburg en vervulde gastrollen in verschillende regem ent uhlanen.Drie zonen van dezen dieDuitsche hoofdsteden,waarna hj voorlevens- nen als oëcieren bj hetleger.- De stichtex
lang werd aangesteld bj den Hofschouwburg der Nederlandsche ljn wasJone
pltCarloman,
neuen Methode zur Bestimmung der Polhöhe
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graaf Hemro- rt van Grûnne, geboren te
Dresden den zosten Februarj 1769.Hj diende
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W erkedeutschen Dichter(1864 enz.,4d1n)''.
Gruterus, Grl
- tltere Of Gruteere is de

eerstin hetOostenrjkscheleger,werddaarna naam van een rjk en aanzienljk Zuid-Neder-

ambassadeur aan het Deensche H0f,zag zich landsch geslaeht, dat vele ridders opleverde
op het slagveld van Aspern bevorderd t0t en vele leden m et eer-am bten en waardiggeneraal-majoor, verkreej in Nederland in heden te Gent,Breda en Antwerpen bekleed
1818 den rang van lmtenant-generaal, en zag.Daartoe behooren:
bekleedde de betrekking van Nederlandsch
Gltalther'
tts Gzwfdrff.s of W oltter Grf.lfddr:,
gezant bj den Duitschen Bnnd.Hj overleed die in de 16de eeuw te Antwerpen geboren
den 7den October 1853.
werd.Hj waslid van hetVerbond derEde-

Grupello (Gabriël de), een uitstekend len en moestmetzjn gezin alsballing naar

Nederlandsch beeldhouwer,geboren te Geerts- Engeland trekken. Na verloop van 10 jaar
berge den 23sten Mei 1644, Oefende zich in keerde hj naar Antwel'
pen terug en waser
de beeldhouwkunstonderArt'
l
tr QI:JJII.
:en in 1583, toen At?)'(m die stad wilde overromwerd in 1674 alsmeesterin hetbeeldhollwers- pelen,metjverwerkzaam.
gild te Brussel opgenomen.T0tzjne eerste Janus Grl/er'lf.s,een uitstekend geleerde en

voortbrengselen behooren destandbeeldrn van een zoon van den voorgaande.Hj werd geDiana en Nareissus,benevenseene w1t mar- boren te Antwerpen den 3denD ecem ber 1650,
m eren fontein,die zieh thans op hetm usêum vergezelde zjne oudersnaar Engeland en ontte Brusselbevindt.Voortswerktehj aanhet ving van zjne voortref
lbljke moeder onderyraalgraf,doordeweduweLa Tb'
l
fretTt
xt
v.
si.
& wjs in de Grieksehe en Latjnsche talen.
ln de kerk du Sablon te Brusselter eerevan Daarna stt
zdeerde hj 7Jaar te Cambridge en

haren gemaal gesticht. Zjn roem bezorgde vervolgens te Leiden,maakte veelw erk van
hem den titel van beeldhouwer van koning
Karel 11 en van de stad Brussel. In 1696

de nieuwe talen,en vervaardigde 500 sonet-

teninhetVlaamseh,terwjlhj tevensvriendbegaf'hj zieh naar Diisseldorf en werd er schap aanknoopte metDoltza,Armùtl'tbsenHoohofbeeldhouwer van keurvorst Johann 'PGJ- .(
?6r@
?d:/.
:.Nadathjdevoornaamsttlhopgescholen
helm.Toen hj vervolgensnaarBrusselterug- ln Frankrjk en ook Ttalië bezoehthad,hield
keerde, benoemde Karel V hem t0t eersten hj teRostock lezingen over saltoni%s,werd
beeldhouwer der Nederlanden.Hj overleed in 1589 hoogleeraar in de geschiedelzis te
den zostenJunj 1:30OphetkasteelErenstein W ittenberg, zag zieh in 1592 als buitengebj Kirchrath.TnDuitschland vindtmenonder- woon hoogleeraar te H eidelberg geplaatsten
scheidene kunstwerken van zjne hand, - tevens t0tbibliothecarisder beroemdeboekerj
onder a'
nderen het bronzen rtliterstandbeeld aldaar benoemd, en verloor er in 1622, bj
Van keurvorst Johann W ilh.elm OP de maarkt de inneming van Heidelberg, zjne eigene
te Diisseldorf.
kostbare boekerj. Zjn sp.
hoonzool
z Ostrald
Gruppe (0tt0 Friedrich), een Duitsch 8/.c-2#1'lf.s, ballllw van Bretten,deed vrtltshtewjsgeer,dichteren oudheidkundige,geboren looze pogingen, ()1z1 hem in het bezit van
te D antzig den 15den April 1804,studeerde dien belangrjkeneigenclom teherstellen.Zjne
te Berljn,werdin 1830 vastmedewerker aan handschriften waren naar Rolzle vervoerd en
de pAllgemeine Preuszische Staatszeitllng''en not
!h deze nol!h zjne gedrllkte boeken kwain 1835 redadeur van het feuilleton van ge- men tertlg.Hj vestigde zich et?rstte Bretten,
noemd blad,wasin 1842 en 1843 werkzaam dot
sh laterop een klein lant
lgoet
lin de nabjbtl hetministérie van Eeredienst,en zag zich heid van Heidelberg.lltjtlverleod f)p Bernin 1844 benoemd totbuitengew oonhoogleeraar hold, een buitenverbljf van Stvetld'
ll
ts, den
te Berljn en tevens tot vasten seeretaris der loden September 1627.Op zjn ziëkbed OntKoninkljke Ae,
adémie van schoone Kunsten. ving hj de tjding,dat h'
Ijbeloeizld was t0t
Hj was reedsvroeg een jverig tegenstander hoogleeraar te Gxoningen.Deze eer was hem
van hetwjsgeerigstelselvanHeyel,enschreef: aldaar reeds vroeger ten deel gevallen, alsDAnt:us (1831)'',- rW endepunkt der Philo- mede te Jena,terwi
jl ht
j te Leiden tegeljk
sophie im 19 Jahrhundert (1834)'', - en met Scaliyer in aanmerking kw am ,- voorts
t der Philosophie in te Padua, te Franeker en te Kopenhagen.
pGegenw art und Zukunf
Deutsehland (1835)''.Voorts gafhj uit:Ueber Toen Ggmterws ztjne plnscriqtiones antiqtlae
d
iesmi
Fr
me
tesd
eme
s Ar
chy
tas
84
'85
, 1),1yDie totius orbis Romani''aan kelzer Rudolfhad
ko
sa
cg
he
nnSy
te
de
r Gr
ie(
c1
he
n1)('
1
,opgedragen,vergunde deze hem de keuze der
rAriadne. Die tragische Kunst der Griechen belooning. Als r)u de geletarde ma'n ten antln ihrer Entwickelung m ld ihrem Zusam men- woord gaf2dathj die gaarne aan den Keizer
hanqe mit der Volkspoesie(1834)'', rDie overlietmltshem slechtsgeen geld w erd toe-

römlsche Elegie (1838, 2 dln)'',- rueber
dieTheogonie desllesiod (1841)'',- rMinos
(1859)'') )Gedichten (1835)'',- rlfönigin
Bertha (1848)'' - pTheudelinde(1849)7' rKaiser Kaxl(1852)'',- pFirdusi(1856)''1,,Rut
h, Tobias,Sulamith (1857)1', en de
treurspelen: ,?0tt0 v0n W ittelsbach (1860)''
en rDemetrius (1861)''. ook leverde hj na
zjn rDeutsche Dichterwald (1849,3 dlnl''
een belangrjk boek, getiteld: pLeben und

gekend,wilde Rndolf hem in den adelstand
Olt
ncmen?doeh Grnter'
au gaf tekennen,dat
hp voldaan was met de wapenen7di0 zjne
voorvaderen hem hadden nagelaten.Nusehonk

de Keizer hem hetprivilegie vool'al zjne

w erken en wilde hem tevens vereeren m et
den titel van graaf van het H eilige Paleis,
dotsh Grnter'
us Overleed voordat de hierop

betrekkeljke briefwasuitgevaardigd.
Volgens berigten van tjdgenooten onder-
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scheidde zich Grltterns door eene groote mate en ppapinianus'', bj wier zamenstelling hj
van onverschilligheid,nietalleen bj hetver- het voetspoor van Vondel betrad. Men ziet
lies van 4 vrouwen, van welke de eerste daarin, dat zjne rjke verbeelding tragische
zich van het leven beroofde doorvan hetdak toestanden wisttescheppen,en dathj daarvan het huis te springen,maar vooralin gel- enboven meester was van zjnetaal.In zjn

deljkezaken.Hjdeedvolstrektgeenemoeite,. nCarolusStuartus(1649,omgewerktin1663)'1
om zjneinkomsten tevermeerderen,gafrjke zocht hj zellb een historisch feit van zjne
aalmoezen en leende geld aall ieder die er dagen voorte stellen.N0g hoogerstaan zjne
oortreffeljkebljspelen,zooalsppetersqtlenz''
,
om vroeg.Daarentegen washj zeergehecht v
bilicribrifax''en gDie geliebte Dornaan het Protestantismus,een jverig beoefb- -rose'
rHorri
', - terwjl hj voort
s Onderscheidene
naar der Latjnsche dichtkul
qst, en een beminnaar van bloemen, die h'
I
j zorgvuldig drama's uit het Nederlandsch,Italiaansch en
t overgebragt.
kweektc. 00k onderhield bj briefWisseling Fransch ill het Duitsch heef'
met de geleerdste mannen.De ljst zjner O0k dichtte hj een Latjnsch epos,hetwelk
werken is verbazend groot,zoodat wj van den Oljfberg t0tOnderwerp had.Hj wasbedeze slechts de voornaamste 2 noem en, te kend met elf talen en hield te Leiden voorweten: DLampas sive fàx artium liberalium lezingen overwjsbegeerte,dichtkunst,mathe(1602,7d1n,1737- 1751,4dlnl''en dereeds sis,sterre-enontleedkunde,handwaarzeggerj,
vermelde plnscriptiones (1603,2 dln,en te gelaat-en aardrjkskundeenRomeinscheoudAmsterdam , 1737,4 dln)''.Voorts heefthj heden.Eene gezamenljke uitgave van zjne
nieuwe uitgaven geleverd van de merkwaar- werken is bezorgd doorzjn zoon Cl
tristian
digste geschriften der classieke Latjnsche in 1698,en inonze eeuw zjnonderscheidene
afzonder*ljke stukken van dien dichter op
schrjvgrs.
Grûtli (De) of R'
iitli, eigenljk Riedli nieuw 1:1 het licht verschenen. Zi
jn Z00n
lf.
v1geboren te Fraustadtden
(klein Riet),eenebergweide meteenige b00- Cltristian GryzkM'
men en huiqles in het Zwitsersche canton zgsten September 1649 en overleden den 6den
Uri en aan den oever van den zuideltjken Maart 1706 alsàoogleeraarteBreslau,schreef:
arm van het Vierw aldstiittermeer, 200 Ned. PoetischeW ëlder(1698;3dedruk 1718)'' zer Entwurf der geistlichen und weltlielboven deopgervlaktevan hetmeerenaan chKur
de noordoosteljke helling van den Seelisber- en Ritterorden (1697 en 1709)'',en rGeger Kulm gelegen, is vermaard a1s de wieg dëchtniszschriften (1702)''.
der Zwitsersche vrjheid. Hier bezwoeren in
G-sleutel (De) isin demuziek een teeden nachtvan den 7den op den 8sten N ovem - ken, dat de noot van de ééngest
reepte G
ber1307 Stasfaeher,F'
A:Jen uVeleltth'
almet zjneplaatsaanwjst,en wèl,in dennleuwe30 aanhangers het verbond der Zwitsers.Op ren ttl
'd,op detweedelinievan onderen van
de plaats,waarzj zich toen bevonden,ont- den notenbalk. Deze sleutel wordt gebruikt
springt eene bron.De Grtitliis in 1858 door voordevioolstem,daarom heethj 00k rioolde regèring aangekocht en nationaaleigendom .SJ:SIJ:I.Verderdienthj vooriuiten,clarinetgeworden.

ten,oboën,bassetten,Engelschehorens,trom-

Gryphius (Andrëas), een verdiensteljk petten en, met uitzondering van de laagste
Duitsch dichter, geboren te Groszglogau in toonen,vool'waldhorens;verdervoordebovenSilézië den llden October 1616,studeerde te partj van depiano,deharp en hetorgel;in
Dantzig en werd huisonderwjzer btj den de zangmuziek ook voorde sopraan-,alt-en
ptàlzgraafGeorg ron zgcAlplorp.D eze kroonde tenorstem .
hem tot dichter en verleende hem een adelsGuachâro ofretro-qel,door ron W hzzllol#f
brief, waarvan echter Gryphâ'
t
u en zjne af- bestem peld m et den naam van Steatornisctv';-

stam melingen geen gebruik gemaakt hebben. pensis, is die van een vogelgeslacht,hetw elk
Na den dood van zjn beschermheervertoefde men op het vaste land van Zuid-Am erika en
hj 6 Jaar te Leiden,reisde met een Jeug- op eenige W est-lndische eilanden aantreft.

digen Pommeraan gedurende 2Jaarin Frank- Hj is z00 groot als eene hen en voedt zich
rjk en ltalië,wèesonderscheideneacadémi- merkwaardigerwjzemetharde zaden,terwjl
scheleeraarsbetrekkingenvandehand,enw erd hj tot de nachtvogels behoort en metbetrekin 1650 syndicus van het vorstendom Glogau. king tot den vorm van snavelen pooten op

HtJoverleed aldaarden 16den Julj 1664.Ilj
had gedurendezjn leven mettalrjkeellenden
te worstelen - met vele vjanden en benjders,metziekten desligchaams,en metzjne
bekommernissen Over de treurige gesteldheid
van zjn vaderland.Een en anderleidde hem
t0t zwaarmoedigheid, welke zich in zjne
XSonetten'' en gKirchhofsgedanken''duideljk
openbaart. Tn punt-en hekeldichten geeselde
hj de verkeerdheden en vooroordeelenvanzjn
tjd. Voorts overtrof niemnnd in zjne dagen
hem Op het gebied der dramatische poëzj,
zooalsbljktuitzjne treurspelen.mlueoArminius (1646)'', - rllatharina v0n Georgien
(1647)'')- rcardenioundCclinde(1659)''1-

deninsecten-etendenGeitenmelkergeljkt.Hj
schuwt het daglichten bevindt zich onder de

natuurljke brnj van Pandi bj Bogôta in

Nieuw-Grenada,,in de grotten van Guadeloupe
en Trinidad,en vooralin verbazendem enigte
in de Grot van Guacharo in het dal van
Caripe bj Cumana in Venezuéla.De ingang
t0t deze grotis ruim 20 Ned.elhoogymaar
bewassen met een tropischen plantengroei,en
in die grot nestelen tegen het gewelf, ter
hoogte van 15 t0t 20 Ned.e1,duizende gua-

charo's, die bj het vallen van den avond,
vooral btj maneschgn, dat verbljf verlaten
om voedsel te zoekell. Ontzettend ishetgedruisch der vogels,wanneer men metfakkel-
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lichthunneschuilplaatsbezoekt.TelkenJare, den oosterspoorweg, op een afstand van 1
op een bepaaldon tjd,stooten deIndianen er geogr.mjl van Madrid. Er is eene fraaje
met lange stokken de nesten van het gewelf steenen brug,een aanzienljk pgleisderheren dooden dtlizende vogels,Om zich van het togen ran fo.3
/t
zz
?/l#oeneenemilitaireacadêmie.
vet meester te maken,hetwelk in plaats van
olie en boter gebruiktw ordt.

Voorts heeft men er 10 kerken, 7 nonnenkloosters en 6 voormalige monnikenkloosters,

Guaco is de naam eenerglant,welkein eene fraaje begraafplaats van bovenvermelde

Columbia' en Venezuëla groelt en bladeren hertogen enz. De stad heette in ouden tjd
draagt,aan wier sap het onfeilbaarvermogen Arriaca; zt1werd in 714 aan de Gothen Ontwordt toegekend, om den heetder vergiftig- ruktdoor de M ooren,die haarin 1081 m oes-

ste slangen onschadeltjk te maken.Hetwerkt ten overgeven aan AlfonsltsI ran Pcdfïlii.In
op slangen bedwelmend, ja, zj stexven haren Omtrek groeit veel graan, en het dal

onder hevige stuiptrekkingen, wanneer men der Henares heeft hieren daar schilderachtige
ze dwingt, er eenige droppels van te ver- gedeelten.- D enzelfden naam draagtook de
zwelgen.lu
aen en ander B'ordt bevestigd door l
toefdstad van hetgewestXalisco (Jalisco)in
wetenscllappeljke reizigers, zooals Jacgltin Mexico, 66 geogr.mjl ten noordwesten van
en ron A > &J#J.Laatstgenoem de gafaan die de stad Mexico gelegen, - en wè1 in het
plant, tot de familie der Zâalzlgesteldbloemi- vruchtbare dalvan Atemaxacin denabjheid
gen behoorende,den naanlvanM ikaniaGlcco. van onderscheidene zilvermjnen. Deze stad
Volgens hare kenmerken komt zj overeen werd in 1542 gesticht,issedert1863 de zetel
m et het geslaeht Eltpatoriltm , en het is be- van een aartsbisschop,en telde in 1865 ongekend,dat .E.tïz/tz.pt
zzdvzzl Vent.,Op Java en in veer 70000 inwoners.Zj is goed gebouwd,

Brazilië groejende, desgeljks als tegengif bezitbehoorljk geplaveidestraten,smaakvolle
tegen het gif der slangen gebezigd w ordt. huizen,14 grootepleinen,talrjkefonteinen,
Het schjnt voorts,dat men die eigenschap fraaje kerken,11 kloosters,een seminarium ,
Ook vindt in Aristoloehia cz?#'?.
Iïcï#(r,volgens eene universiteit met 730 studenten, eene
Haneock de echte ynaeo.Van beide gewassen académie voorschoonekunst,sierljke bazars
vindt men afbeeldingen en beschrjvingen in en wèl-aangelegde wandelplaatsen.
de pFlore pittoresque et médicale des AntilG uadalquivir (De), in het Arabisch

les''van Deseoltrtilz,op de KoninkljkeB0e- Wad-el-Kebiv (Gro0te Rivier),de Baeth der
kerj te '
sHageaanwezig.Men beweert,dat Ouden, de kortste der 5 hoofdrivieren van
men gerustde vernjnigste slang bj zich kan Spanje, maar na de Ebro de belangrjkste
dragen,w anneer m en zich m et hetsap van

weqens haryn bevaarbarenbenedenloop,ont-

eene dierplanten laatinenten en maandeljks sprlngt aan de Oosteljke helling der Siérra

F
edurendeeenigedagen een lepelvoldaarvan de Cazorla in de provincie Jaen,stroomtdoor
lnneem t. Dit wordt ook medegedeeld door 00n w oest dal eerst noordoostw aarts, dan
Teenstra in zjn werk: rDe Nederlandsche noordwaarts,en wendtzich bj debedevaart-

W est-lndische eilanden''
. De plant, aldaar plaatsNuestra Senhora de Fuensanta naarhet
door hem vermeld a1s te Curaçao gezien,is westen, waarna z!
j spoedig het gebergte verwaarschjnljk df
z M ikania.Ook ishetmerk- laat.Versterkt door de Guadiana Menorende
waardig,datvan hetgeslachtAristoloehia ver- Guadalimar)die haarin lengte en inrjkdom

schillende soorten door de Egyptische kooche- van waterovertreFen,sneltzjalseen finke
laars worden aangewend, Om de slangen, stroom langsAndujarnaarMontoro,waarzj
welke zj vertoonen, in een staat van be- de zoom gebergten der Siérra M orena in eene
dwelming te brengen en alzoo Onschadeljk te sterk kronkelende rotskloofdoorboort en hier
maken.
en daar stroomversnellingen vorm t.Nu vloeit
Guadalaviar (De), ook T'
l
tria en Rio zj westwaarts, dan lanys Cordova t0t aan
blaneo genaamd is eene rivier in het Oosten Cantillana in eene west-zuldwesteltjkerigting,
van Spanje. Zj ontspringt in de provincie en vervolgens langs Sevilla en Coria zuidTeruelniet ver van de bronnen van de Taag, waarts. Reeds boven Cantillana maakt zj
vloeit eerst oostwaarts, ontvangt btj Teruel aanzienljke bogten en beneden die stad gaat
de Ri0 Alham bra, t)n stroomt vervolgens in ztj met n0g veel sterker kronkelingen vooreene zuideljke rigting door het bergachtige waarts. Op eene F'
eogr.mjlafstandsbeneden
Centraal-valencia,waarna zj zich wedernaar Coria verdeelt ztl zleh in 2 armen, en een

het zuidoosten w endt, l11 de zonderlingste van deze splitst zich nogmaals in 2 takken,
bogten zich door de m armeren kloof van di
e de grazige eilanden Isla Mayor (21/c
Chulilla w ringt en daarna de vlakte van het (
7) geogr.mjl) en Isla Menor (1 L geogr.
Campo de Liria,alsmede door8 groote kana- mjl)vormenenzich daarnawedervereenigen.
len de H uerta de Valencia besproeiten zich De westeljke arm heet Brazo de la Torre,

b
j Grao,h uurbeneden Valencia,langseene en de Oosteljke Brazo de1 Este,terwjlde
Ondiepe en zandige bedding in deM iddelland-

middelste tvoor groote schepen bevaarbaar)
dien van Brazo del Medio voert. Ongeveer
3 geogr.mjl boven haren mpnd vereenigen
zich hare wateren, zoodat de rivier aldaar
eene aanzienljke breedte verkrjgt.Bj San
H are evenzoo genoemde hoofdstad m et onge- Lucar de Barrameda wendt zj zich naar het
veer 7000 inwoners ligt Op eene boom looze westen, en stort zich bj Chipiona met een
sche Zee uitstort.Zj is 33 geogr.mjllang.
G uadalaxara ot'G'
IIJ#JJJ-/JZ
rJ is de naam
eener Spaansche provincie, die op bjna Q29
L geogr.mjl omstreeks 220000 zielen telt.
hoogte aan den linkeroeverderH enaresenaan

m ond, w elke eene breedte heeft van 2 uur
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gaans, in de Golf van Cadix. Vrj grppte i
n 1863 slechts 5% D geogr.mjlbebouwd.
schepen kunnen langs die rivier Sevilla berei- Hetvoornaamste gewasis ersuikerriet.V00rtB
ken.Zj heeftover een afstand van 45 geogr. heeft Den er katoen,cacao,tabak,kruidnamjl eene oeverlengtevan 70 geogr.mjl,- gels, koëj en peper.De kolonie wordt bevoorts een stroomgebied van 950 geogr.mjl. stuurd door een gouverneur, een staatsraad
Hare belangrjkste zj-rivieren zjn op den van 6 en een kolonialen raad van 30 leden.
regter oever de Guadalimar met de Guadar- Zj is verdeeld in 3arrondissementen,en in
meno, de Rio de la Campana, de Jandula, hare hoofdstad Basse-Terre met 10000 inwode Guadiato en de Huëlva Ribexa,- en op ners zetelen de gouverneur en de bisschop.
den linker oever de Guadiana M enor,de Rio De volkrjkste stad,tevens de voornaamste
de Jaen,deGuadajoa,deXenil,deCarbones handelsplaats? is er Point-à-pître met rtlim
15000 inw oners,eene veilige reede,2 forten,
en de Guadaira.

G uadarram a (Siérrade),eenebergketen 3 fraaje pleinen,eene hoofdkerk en eenige
in Spanle,is een gedeelte van hetCastil
jaan- andere kerken enz.Eenederde stad,LeM oule

sche Scheidingsgebergte, loopt in eene zuid- genaamd, ligt aan de oostkust van Grande
westeljke rigting voort op de grenzen van Terre,en de hoofdplaats van het vruchtbare
Oud-en Nieuw-castilië,en bestaatuit2even- eiland Marie Galante is hetvlek Marigotof
wjdige ketens met een bergknoop, alwaar Grandbourg met2000 inwoners.
zich de hoogstetoppen dezerketen,nameljk
Guadeloupe werd den 28sten Mei1635 door
de steile Pico dePenalara(Q000Ned.elhO0g) 550 Franschen onder aanvoering van Olireen
en der niet minder steile, maar iets lagel'e Duplessisin bezit genomen.De kolonie begon

Cerrode10ssietePicos(knool?der7pieken) weldra te bloejen, en telde in 1700 reeds
verhefen.MTestwaarts strekt zlch hier slechts bjna 11000inwoners,grootendeelsslaven.De

ééne keten uit, welke in den Pas van Gua- aanvallen der Engelschen in 1691en1705m isdarram a slechts 1400 Ned.elhoog is en den lukten.Guadeloupe werd wèlis waar vervolnaam draagtvan Siérra de Magolon.De Gua- gens (1695) door hen ingenomen,maar 00k
darrama is vooralaan denoordeljkehelling aanFrankrjk teruggegeven (1763).Den lzden
m et dennenwouden digt begroeid, - voorts Apri
l 1782 behaalde de Enrelsche admiraal
van November t0tMaartbedektmetSneetlW , Rodney aldaar eene Overwinnlng op de Frandie op somm ige plaatsen den geheelen zomer sche vloot onder graafde Grtz.
s,
se.Gedurende
bljft liggyn. Granietheuvels vergezellen het de Fransche Omwenteling namen de Engelgebergte In hetnoorden en in hetzuiden.In schen Onder Grey en Jerris den zlsten April
be
t algemeen heeft deze berqketen,wegens 1794 die eilanden nogm aals in bezit, maar
de hooge ligging van Castilie,tan de zuid- moesten zena een strjd van 7 maanden met
de troepen der Conventie weder ruimen. Na
zjde een indrukwekkend voorkomen.

Guadeloupe,hetgrootsteeilandderkleine dien tjdbleven deFranschen erinhetrustig
Antillen in W est-lndlé, ruim 18 geog'r.mjl bezit,totdatin hetlaatst van 1810 eene Enten noordwesten van Martinique gelegen en,
even a1s diteiland,eene bezitting der Franschen, w erd den 4;en Novem ber 1493 door
Colwmb'tts ontdekt.H et bestaat uit 2 eilanden,

gelsche overmagt onder bevel van de gene-

welke het westeljkste (het eigenljke
Guadeloupe)ruim 17,enOosteljkste(Grande
Terre) bjna 2 E)geogr.mjlgrootis.Zj zjn
gescheiden door de Zoutrivier (Rivière8alée),

zaakte, om zlch met de bezetting over te
geven.In 1813 werd Guadeloupe aan Zweden

Van

raals Beekwith en H arconrt, gesteund door
een escader onder adm iraal Cocltrane, den

Franschen kayitein generaal Ernon.f noodafgestaan, doch in 1814 aan Frankrjk terug

gegeven. Ook in Augustus 1815 kwam het
eene bevaarbare zeestraat,die slechts 60 tot nogm aalsin dem agtderEngelschen onderadQ00 Ned.elbreed en 3/4geogx.mj1lang is, miraalD'arham ,dochw erdin 1816w eder door
en 2 boezems! m et zandbanken en eilanden de Franschen bezet.D e aarbeving van 8 Jabedekt? vereenlgt. Door hetmidden van het nuarj 1843 heefl er vreeseljke verwoestingen

westeljke eiland loopt van het zuiden naar aangerigt en Point-à-pitre bjna geheel verhet noorden eene boschrjke vulcanische berg- nield? terwjler00k den 16denMei1851 beketen,waarop zich in hetzuiden deSoufrière, langrjkeaardschokken werden gevoeld.
een dubbeltop ter hoogte van 1500 Ned.el
Guadet (Marguerite Elie), een van de
verheft. met een krater. die rook en som- aanvoerders der Girondjnen gedurende de
tjdsvlammen braakt.GrandeTerredaarente- Fransche Omwenteling,geborenteSt.Emilion
gen is een vlak land,waar men slechts lage bj Bordeaux den zosten Julj 1775,wasbj
heuvels en ook geene wouden ofstroomende
wateren aantreft.

het uitbarsten der Revolutie advocaat te Bordeaux, zag zich t0t1id der Nationale Verga-

Guadeloupevormtmetdenabjgelegenkleine dering gykozen en voegde zich bj de Gironeilanden Marie Galante (23,
/
4 L7 geogr.mjl), #.
t/z3dl (zle aldaar).Toen men in 1792beraad-

LesSaintes,LaDésirade en % van hetoverigens aan Nederland toekomend SaintMartin

een gotlvernevaent van 991
/2 D geogr. mjl
met eene bevolking (1863) van ruim 138000
zielen. D en lsten April 1864 vond m en er
13500 imm igranten,w aaronder zich ruim 9000
K oeli's', 4000 Negers en ruim 1000 Chinézen
bevonden.Van de geheele oppervlakte waren

slaagde overhetgevaar,hetw elkdeRepubliek

uit het buitenland bedreigde,sleepte hj de
Vergadering mede door zjne vurige welsprekendheid.Hj bejverde zich intusschen om de
constitutionéle instellingen te beveiligen tegen
den drang der democratie.Daarom trad hj in

onderhandeling m et het H of en poogde dit
gunstig voor eene constitutie te stemm en.
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W eldra echter was hi
l- overtuigd van de 0n- aldaar).De kust vertoontzich aan dengene,
vruchtbaarheidzjnerbemoejingen,endetreu- die uit zee nadert, aldaar op eene trefende
rige staat van zaken bragt hem zoover? dat wjze.op den achtergrond verhefen zich de

hj van hetbehoudvan een troon metconsti- hoogste toppen der Kust-cordillera (Si1la

tutionple instellingen afzag.Reeds in October de Caracasen Monte Avilla)terhoogte van
1792 verzettehj zichmetLoltvettegenRobes- 2500 Ned. el van Kaap Codera t0t aan
y?ïdrr: en diens aanhangers,en in het procès Kaap Blanca, en aan haren voet ontwaart
desKoningsvolgdehj degedragsljn derove- men de daarvôôr gelegene, met bosch berige Girondjnen.Daar hj een der moedigsten groeide:lagere bergen,die Op som migeplaatwasvan zjne partj,stond hj meerdan een sen stell, elders terrasvorm ig in zee afdalen
der overigen blootaan de aanvallen der Jaco- en naauweljks plaats overlaten voor eene
bjnen.Dûorzjn moed en jverbespoeddel1j kuststrook ter breedte van een paar honderd

echter den valderGirondjnen.Aanvankeljk Ned. el. Hier verrjzen de huizen van La
onttrok hj zich door devlllgtaan degevan- Guajra,welkezicht0taanhetmetpalmboomen
genis,maarwerd den 15denJunj 1794inhech- versierde vlek M aiquetia uitstrekken.Boven
tenis genom en en beklom daags daarna het
schavot.

de stad verheffen zich op den t0p van den
Cerro Colorado de witte muren van een verGuadiana (De),in het Arabisch W aài vallen Spaansch kasteel.Men heeftin de stad

Ana (Ana-rivier)t de AnasderOuden,eene twee lange,aa'
n dekustevenwjdigestraten,
van de 5 hoofdrivieren van Spanje,ontspringt van welke de tweede veelhooger gelegen is
in eene reeks van moerassige m eren op het dan de eerste, - benevens talrjke dwarsCampo de Montiel, 2 geogr.mjlten noord- straten. De huizen hebben er in den regel
westen van Alcaraz in de provincie Ciudad

geene verdieping,en merkwaardige gebouwen

Real(La Xancha). De beek, welke aldaar zoekt men er te vergeefs. Toch heerscht er
ontstaat, verdwjnt weldra in een moeras, groote drukte in de straten, daar de stad
met riet en biezen begroeid,waarin 0()k de eenevan de4 vrjhavens(Puertoshabilitados)
van het Oosten derw aartsstxoom ende Zancara der Republiek is. Op de reede vindt men
zich verliest.ongeveer5geogr.mjl,ten zuiden sehepen van alle handeldrjvende natiën,en
van dien poel? tusschen Villaharta en Dai- er zjn Onderscheidene Duitsche en Engelsche
miel, ontspringen onderscheidene rjke bron- handelshuizen. H et klim aatis er echter voor
nen uit den tertiairen bodem en vorm en een den Europeaan zeergevaarljk.Dedrukkende
aantalgroote, zam enhangende waterkomm en. hitte,dieerkooxtsenzwartebraking(vomito
Deze worden door het volk ,,L0s Ojt)s del priéto) doet ontstaan, heeft aan deze kust
Guadiana(Deoogen derGuadianal''genoemd, den naam bezorgd van rel inflerno de Veneterwjlhetdenkrachtigen stroom ,diedaaruit zuela (de He1van Venezuélal''.

wegvloeit,alsdeherborenGuadianabeschot
lwt.
Deze stroom t nu m etvele kronkelingen door
de hoogvlakte van La Mancha naarhetw esten, voorts noordw estw aarts naar Estremadtlra, dan west-noordwestwaarts langs D 0n

Benito,Medellin en Merida naarBadajoz,en
eindeljk gedeelteljk aan degrenzen vanPOrtugal,gedeelteljk op zjn grondgebied langs
Moura en Serpa naar zee.Beneden Serpabarst
zj, door eene enge kloof en vormt er den
Salto de Lobo (W olfssprong), vloeit dan a1s

Guajacum L.is de naam van een plan-

tengeslaeht uit de fam ilip der Zygophylleën.
H et Onderscheidt zich door een s-bladigen

kelk en dergeljkebloemkroon,door10helmdraden m et teruggebogen helmknoppen,door

8t0t10 zamengegroeide stjlen)dooreen gesteeld vruehtbeginsel, dat evenveelcellen als

stjlen telt,met 2 t0t4 eitjesin iederecel,
2 t0t 6 eenzadige hokjes,terwjl de kiem in

en door eene eenigzinsvleezige zaaddoosm et

rimpelig kiem wit besloten is.Hetbevatsleehts
een breede en kalm e stroom door een da1 2 soorten, die alleen in Zuid-Am erika en op

langs Mertola, waar zj bevaarbaar begint te
worden,en langs Alcoutim ,waar zj een bekoorljk dalbesproeit.Ongeveer 5 geogr.mjl
verder valtztJtussehen Ayamonte en Castro-

de hvest-Tndische eilanden groejen,nameljk

G.qmclnaleL.,een boom van midc
lelmatige

hoogte mettegenovergestelde z-parig-gevinde,
lederachtige,glimmende,ovale,stompeblaad-

M arino in de Golf van Cadix. Haar breede Jes,2 tOt 3 enkelvoudige bloemstelen aan het
m olzd is zeer ondiep en slechts voor kleine einde der takjes, en bloembladen, welke
Bchepen bevaarbaar. T0t aan M oura in Pûr- 3-maal zoo groot ztjn als de kelkbladen,alstugalbezitzjenkeldesvoor-en najaarseene m ede metOmgekeerd-eivorm ige,platte vrucht-

aanmerkeljke hoeveelheid water,terwjl zj Jes,- en G.sanot'ttm Z.,van de voorgaande
des zom ers Overal doorwaadbaar is en zelfs soorthoofdzakeljk verschillend door 4- t0t
hier en daar geheelOpdroogt,zoodatslechts

s-parig gevinde bladen met lancet-elliptische

bj gedeeltenplassen Overbljven.Ervaltdus
aan hetbevaarbaar-makenbjkansniettedenken.Over een afhtand van 65geogr.mjlis
hare oeverlengte 105 geogr.mjl,terwjlzj

pokho'
at,w aarvan kleinere stukken den naam

een stroomgebied heeft van 1200 (7) geogr.

vinblaadjes.Beidesoortenleverenhetbekende
vanlz/syfoklzz
ldragen.Eerstgemeldesoortheeft
door haren vorm,door de kleurvan hetl00fj

doorhareblaauwebloemenengoudgelevrucht-

mjl.Ookheeftzjgeenebelangrjkezj-rivieren. jes een prachtig voorkomen. Belde soorten
Guaijra (La),in de provincie Caracasder groejen zeer traag, zoodat boomen van berepubliek Venezuéla Op 10*36'15// N.B. en langrjkeafmetingenallengszeldzamerworden.
69026/W .L.van Parjsgelegen,isdellaven- Van beidenverkjgtmen deng'
uajaeum-hars.
Guam anga is eene stad in den Zuidstad van de nabtlrigehoofdstad Carâcas(zie
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AmerikaanBchen Staat Peru, in hetdeparte- keljlkebewonersderCanarischeeilanden.De
ment Ayacucho, aan den weg van Cuzco Spanjaarden,diehen aldaarin de15deeeuw
naar Lima.Zj heefteen fraaivoorkomen,is aantroFen, stellen hen voor als vreedzame,
ruim gebouw d m et groote pleinen,beziteene maar f
lappere herders, zich onderscheidende
groote hoofdkerk en eene universiteit,en telt doorgastvrjheiden zachtheid vanzeden.roch
26000 inwoners.
was de toestand hunner ontwikkeling zeer
Guanahanij zie San Salradc.
verschillend, - het ongunstigst op Palma,

Guanaxuato of Gwanajltato, voorheen waar zj geheelnaaktliepen,in holen woon-

een Staat, sedert 1864 een departement in den en zich metwortelsen geitenmelk voedMexico op de hoogvlakte van Anahuac,had den.De meeste beschaving heerschte Op Cain 1857 Op een grondgebied van 496 D geogx. naria, waar zj 2 hoofdsteden en 33 dorpen
mj1 ruim 729000 inwoners,maarna de ver- bewoonden en 2Staten vormdentdiein vjandering der grenzen telde zj in 1865 Op andschap leefden. Behalve de veeteelt, die
463 L geogr.mj1ruim 600000 zielen.In het zich t0t geiten bepaalde, wexd er o()k landzuidwesten vindt men er eene vruchtbare botlw gedreven. De volwassenen bekleedden
vlakte,doch ip hetnoordoosten 2 bergketens, er zich met huiden en palmbladeren. Elke
da Siérra-Gorda en de Siérra de Guanaxuato, Staat werd geregeerd door een Koning,wiens
door hoogvlakten gescheiden, die zit'
h van magt zeer beperkt was, en door een opper1500 t0t 2000 Ned. elboven de oppervlakte priester. Men huldigde er een onzigtbaren
der zee verhefen.D e voornaam ste rivier is schepper aller dingen en 0ok eene godin in
er de Ri0 Grande de Santiago,die uitde Ri0 een tempel, w aar de dienst door vrouw en
de Lerma en de Rio-tzoxa ontstaat en in het verrigt werd. De ljken der aanzienljken
Chapala-meervalt.Hetklimaat veroorloofter werden er in grotten in eene zittende houding
hier en daar den aanbouw van tropische ge- bjgezet, en de taal was een dialect van het

wassen,doch men teelterhoofdzakeljkmaïs, Berbersch. Hoewelzj enkeldoor middelvan

tarw et boonen en gerst, alsm ede de boom . vaartuigen het eiland hadden kunnen bereien tuinvruchten dergematigde gewesten. Chi- ken,kendenzjbj dekomstderSpanjaarden
licolorado of roode peperw ordt erin groote geene booten,en hetjzerevenmin.öok behoeveelheid uitgevoerd, en de wjnstok en stond er geene gemeenschap metde naburige

oljfboom tieren er zeer goed. Op sommige eilanden.- Zj werden doorde Spanjaarden
plaatsen isde veeteeltvan grootbelang,doch na een hardnekkigen strjdtOtonderwerping
de voornaamste rjkdom deslandsisgelegen gebragt,maar geenszinsuitgeroeid.Zj verin zjnetalrjkezilvermjnen.Hetrjkstemjn- mengden zich metde Spaniaarden en namen
district is dat der hoofdstad.Hier heeftmen

de taalvan deze aan,zooiatzj reedsin de

bj den hoofdgang,VetaMadredeOuanaxuato eerste helft der l7deeeuw ophielden,een zelf-

genaamd en 12000 Ned. ellang,de groeven
Valenciana,Rayas,Serena,Villapando,Mellado enz. Van 1760 t0t 1825 heeft de Veta
Madre eene verbazende hoeveelheid zilver en
goud opgeleverd,en ook nu nog doen Engel-

standig volk te w ezen.

Guano 9A ano ofrogelmestnoemtmen de
tlitwerpselen van vogels, op onderscheidene

Zuidzee-eilanden tot eene aanzienljke laag

opgehoopt. Men heeft er zich in Pertl,Chili
sche maatschappjen er goede zaken. Voorts en Bolivia reeds eeuw en lang van bediendj
heeft men er pze
'' r, koper en lood, in het om de zandige kust te bemesten. Dikwjls
noorden ook salpeter,in het zuiden soda,en zjn zulke lagen 20 tot 30 Ned.eldik,zooop verschillende plaatsen warme bronnen.Ook dat zj op de wjze van groeven ontgonnen

de fabrieknjverheid is er nietzonder belang: moeten wûrden.De belangrjkste guano-plaatzj levert te Salamanca,Salvatierra, Celayo sen zjn de 3 Chincha-eilanden aan de kust

enz. allerlei gew even stofen,gouden en zil- van Pertl, - voorts de eilanden Lobos de
veren voorwerpen,leder,aardew erk enz.
Tierra,Lûbos de Afuera,Iza,j11o en Arica.
De ltofdstad Guanaxuato of Santa Féde Op al die eilanden houden ontzettend veel
Guanaxuato ligt2000 Ned.elboven de opper- vogels,vooralmeeuwen,reigersen:amingo's,
vlakte der zee Op de beide oevers van eene hun verbljf,wierverscheuitwerpselen,wat
klo6f, waax een bergstroom doorheen bruist, scheiktlndige bestanddeelen betreft,geheel en
en is door steile rotsen en poriergevaarten al overeenkomen met de zelfstandigheid der
omgeven.Zj werd in 1554 gestichten werd oude lagen.Deze moeten intusschen zeer 0ud
in 1741 t0teenecitldad ofstad verheven.Haar zjn.Alneemt men aan,datdegeheele0pontstaan iszj aan demjnen verschuldigden pervlakte van zulk een eiland steeds met
zj heeftdan 0ok hetkaraktervaneeneberg- vogels bedekt was, dan zouden er toch 3
stad. T0t de prachtige openbare gebouw en eeuwen m oeten verloopen eer de door hen
bellooren er dehootkllterk,de kerkdel'Jezuïe- gevormde laag de di
kte had van een gaar
ten, de munt, hetpaleis der regéring en de Ned.dui
m.Eenertlano-laag van 25eldlkte
schouwburg. Men vindt er eene universiteit, moet dexhalve dulzende Jaren 0ud wezen,
een gymnasium ,scholen van middelbaaronder- zoodat het ni
et onwaarscàjnljk is, dat zj'
wjs, 8 kloosters en eene kazerne,en ruim grootendeels haar ontstaan ontleent aan de

63000 inwoners (1863).- Andere belangrt
jke tlitwerpselen van voorwereldljke schepselen.
steden van dezen Staatzjn:Celayo met14000 In die lagen vindt men talrjke geraamten of
inwoners,- Salamanca m et13000 inw oners, Overbljfselen van vogels en kruipende dieren.
San MigtlëlAllende met12000 inwoners,enz. Intt
lssehen isinniet
lweren tjd meermalen de
Ruanchen is de n= m van de.oorspron- meening uikesproken, dat deze lagen geene
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dierldke excrementen,maar uit zee aange- standdeelen ontledend op den aardbodem.Is
derhalve in een akker eene voldoende hoeslibd zjn.
De Chincha-eilanden, 0ok wel bj uitne- veelheid voedende stof aanwezig voor het
mendheid de Guano-eilanden genaamd, heb- gewas, dat hj dragen moet,dan bezit de

ben eene oppervlakte van 400 morgen en guano veelal de gesehiktheid, Om die stof
eene hoeveelheid guano,die 365 millioen t01- uit hare verbinding l0s te maken en voor
centenaars bedraagt. In lateren tjd heet
'
t dat gewas beschikbaar te stellen. Hieraan
men vele dergeljke guano-lagen Ontdekt op heeft de guano hare vermaardheid a1s algede zuidwestkust van Afrika, bj de Kaap meen bemestingsmiddel te danken. Het is
de Goede H0op, op de eilanden Ichaboe, echter duideljk, dat daardoor degrond ook
Angra-pequema) Malaga enz., en voorts op spoedig wordt uitgeput, zoodat de landboude kusten van Labrador, in Patagonië,enz. wexs,diemetguanoaanvankeljkschitterende
Deze gnano is wel is waar minder deugd- uitkomsten verkrjgen, zich bj voortgezette
zaam dan die van Zuidwesteljk Amerika, guano-bemesting m et schrale Oogsten zullen

maar wOrdt wegens den korteren afstand bt'
J moeten vergenoegen,tenzj ereene voldoende
voorkeur naar Europa gebragt. H ier bezigt hoeveelheid anderemeststofwordtbjgevoegd.
m en deze uitmuntende meststofvooralsedert Men gebruikt om die reden in onzen tjd de
hetjaar 1840.De bestanddeelen van guano guano als een toevoegsel t0t gew one mestzjn Ongeveer dezelfde als die van de mest stof Of in verband met deze, welke vûoral
ONZOI' watervogel
s,maar zj bevateeneveel kalizouten en phosyhaten dientte bevatten.
grootere hoeveelheid ammoniak-zouten. De

Voorts is guano mtmtmtend gesc'hikt, om

voortreFeljkheid der guano is daarin gelegen,dat zj niet alleen eenegrootehoeveelheid stikstot (in zeer oplosbare verbindingen,zooalspiszuur,pisstof,ammoniak),maar

de achterljke en schralegewassen vooruitte
helpenyterwjlzjtevensveelongediertedoet
verdwjnen. Men brengt haar zoowel vôôr
als na de zaajing op den akker,waartoe

o0k vele phosphorzure zouten van kalk en men eene hoeveelheid aanwendtvan 2 t0t 10
magnesia bevat, in één woord,alle stoFen, centenaars op het Ne(1.bunder.
die aan de planten een w eligen groeibezorNaarm ate de gtlano meer stikstofbevat,is

gen.Zj werkt om die reden Ongemeen snel ook meerOmzigtigheidnoodigbj hetgebruik.
en krachtig,maar bljft in den akker niet In de ruim ste m ate is dit bestanddeel aanlang nawerken. Dikwjls wordt de guano wezig in de echte Peru-guano,van de kust
vervalscht. M en kan dit echter Onderzoeken dââr te lande Of van de Chincha-eilanden afdoor eene kleine hoeveelheid te verbranden, kom stig. D e beste draagt den naam van
daar de echte guano zeer weinig asch achter- Angamosguano. Zj werd het eerst in 1802
ZIAZIIPJtfJnaar Europa gebragt,doch
laat,welkeOp krjtgeljkt.O0k in de holen doorron A '

van Hongarjeen eldersheeftmen guanoge- vormdeereerstin delaatste 35jaareen be-

vonden.- Men heeftvoorts rischynano,eene langrjk handelsartikel,hetwelk ten bedrage
meststof, die vooral aan de kustder Noord- van millioenen centenaars werd aangevoerd.
zee vervaardiqdwordtvankleinezeevisschen. Toen de eerst-aangebroken lagen allengs wer-

Intusschen lsin denjongstentjd,opgrond den uitgeput, zocht men andere, terwjl

eener meer naauwkeul'ige kennis van het

tevens de vervalsching op groote schaalge-

leven en de voeding der planten,duideljk dreven werd.In dejaren 1847tot1850 vergebleken, dat er m et de guano Overdreven kocht men Ichaboe-,S.jal0-en Bolivia-guano,
wordt,wanneer m en haar als algemeene mest- daarna Chili-,Patagonische en Saldanha-guano,
specie aanbeveelt. Zj bevat geenszins alle doch deze laatste soorten hebben, als door
bestanddeelen derplanten,maarhootdzakeljk regen uitgeloogd, veel geringel.w aarde dan
stikstof, phosphorzuur en kalk in zeer ver- de Peru-guano. Later bragt men gtlano uit
schillende verhouding. Haar natron-en kali- Columbia ot'Maracaïbo,Mexico,Arabië,Sarnië enz. D e Baker- en Jarvis-guano bevat
gehalteiszeergering,terwjlzj 16C/ozand, di
steentjcs,water en anderebjmengselen bevat. veel phosphorztlre magnesia, te Zamen t0t
Hare snelle w erking is vooralin hare gropte 850
/o)en wordtduszeerop prjsgestelddoor
oplosbaarheid gelegen, dotth deze moet den hen, die van Oordeel zjn: dat de aanvoer
gebruiker tevens t0t voorzigtigheid nopen. van m inerale stoffen: vooral van phospllaten

Bj den tuinbouw geef'
tmen devoorkeuraan hoofdzaak is,daar btjaanwezigheid van deze
eene oplossing van 1 gewigtsdeel guano in

de dam pkring de noodige stikstof levert.

80 t0t 100 gewigtsdeelen water,- bj den K'unst-gwano w ordt vervaal-digd van beendelandbouw bezigt m en haar doorgaans in den
vorm van poeder,met 2-Of3-maa1hare hoeveelheid aarde vermengd.Om hare kracht te
verhoogen, vermengt men ze Ook met gips,

renm eel,zwavelzure amm oniak?keukenzout,
asch en glauberzout. Sombrerozqwano is eene
soortvanphosphoriet.D ebovenreedsvermelde
riscltsnano,uitNoorwegen aangevoerd,bevat

keukenzout, mergel en (verkeerdeli
,
jk) met 11-12*/0 stikstof en 5- 60/0 phosphorzuur,
asch, Of ook w e1 m et beenderenm cel. M en en sedert 1870 bestaat Op dtlLofodden eene
gebruikt voorts eene strooi-machine,hoew el fabriek van walrisch-yqano, waarin, volgens

zj 00k weluitdehand geljkmatigover den de verzekering der tàbrikanten,7O/ stikstof
akker kan w orden gebragt.
en 16oyo phosphoszuur aanw ezig Ct
Is. Deze
De guano deelt niet alleen hare eigene meststof, nameljk visch-guano, wordt ook
voedende stoFen aan de plant mede,m=r in Engeland en Frankrjk bereid en komt

w erkt tevens door hare stikstofhoudende be- meer en m eer in gebxuik. M en zou op het
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vervaardigen daarvan 00k in onze visschers- hertog van Ferrara die hem t0t ridder sloeg
dorpen bedae.
ht kunnen wezen. De aanzien- en hem als gezantattaardigde naar verschilljkesommen,dien0g altjdaanguanobesteed lende Staten, Onder anderen 0ok naar Polen,
worden, zjn een krachtig bewjs voor de om er naar de kroon te dingen. D eze zengroote behoefte aan mestspecie en een ernstig ding kostte aan G'marini een groot gedeelte

verwjt tegen de roekeloosheid, waarmede van zjn vermogen,en toen zjmislukte,vermen t0t nu t0e in de meeste groote steden 100r htjtevens de gunst van den Hertog.Nu
de beste mestspecie lietverloren gaan.
hield hj zich tePadua Ofop zjn buitenverUit quano en o0k uitde uitwerpselen der bljf metletterkundigen arbeid bezig, doch
kruisspln verkrjgt men guanine. Men kan reeds in 1585 werd hj naar Ferrara teruggedeze afzonderen door guano met kalkmelk
te koken, te fltréren en het fltraat met
zoutzuur te neutraliséren, - voorts den uit
guano en piszuur bestaanden neêrslag met
zoutzuur uit te koken,te lltréren en te laten
afkoelen.Dan scheiden zich kristallen afvan
zoutzure guanine. welke men in water kan
o
ylossen. Met ammoniak doet m en dan uit
d1e oplossing zuivere guanine neêrslaan a1s
een geel, in water, alkoholen aether oplosbaar poeder, hetwelk in zuren en alkaliën
oplosten hiermedeverbindingen vormt,welke
(l0or water Ontleed worden.Verbindingen met
zoutzuur,salpeterzuuren zwavelzuurkan men

roepen en t0tstaatssecretarisbenoemd.W eder

was hj in groot aanzien bj hetH0f,maar
nam in 1587 zjn Ontslag,omdatdeHertog
in een gedingtusschenGltarlnienzjneschoondochter eene beslissing genomen had,welke

den dichter mishaagde.Aanvankeljk leidde
hjnu eenambteloosleven,doch in1597trad
hj in dienst van den groothertog Ferdillzl# I van Toscane,maarslechtsvoorkorten

tjd.Na eenig vertoefaan het H0f van den
hertog r@n rJkùizlp keerde hj naar Ferrara
terug,en hield wegenszjnetalrjkepleitgedingen,welkejuistnietvan zjne toegevendheid qetuigen,bj afwisseling zjn verbljfte
verkrjgen in gele,naaldvormige kristallen. Venetlë, Padua en Rome. Als gezant van
G uarani is de naam van een der meest- zjnegeboortestad kwam hjin 1605teRome,

verspreide Indianen-stammen van Zuid-Ame- om Paulns F met het beklimmen van den
rika.Zj zjn tegenwoordig hootdzakeljk in Heiligen Stoel geluk te wenschen.Hj overde Laplata-staten, Paraguay en de aangren- leed te Venetië in 1612. Zjn beroemdstgezende gewesten van Brazilië gevestigd.Hunne dicht is rI1 pastor ;d0'' een herdersdranaa,
gestalte is klein,hun hoofd desgeljks,hun dat het eerstin 1585 te Turjn bj hethuwe-

FZ
/ItKZ3C
g/J,hertog van Savoye,
gelaat rond,en hun hals kort en dik5zj ljk van Karel.
hebben breede schouders,een laag voorhoofd, met Katharina '
tl
czlOostenrqk is opgevoerd,
diepliggende oogen, grove trekken) uitste- zich door eene onvergeljkeljke welluidendkende jtlkbeenderen, een stompen, breeden heid onderscheidt en in nagenoeg alle Etlroneus en nagenoeg geen baard.Ten tjdeder pésche talen is overgezet. hroorts heett men
ontdekkiny van Amerikabewoondenzjgeheel van hem ,11Segretario (ingesprekkenl'',Brazilië,Ja, zj strekten zich uit tot aan het bljspel pLa idropica (1734)'7,- pRome
Guyana. Thans hebben zj grootendeels de (1601)'' - en oluettere (1600):'.Zjne gezaSpaansche kleederdragt aangenomen, terwjl menljke werken zjtz van 1737 tot 1;38 in
zj zich bezig houden met landbouw en vee. 4 deelen uitgegeven.- en zjn r'
rrattatodella
teelt.De Guarani-taalisthansde volkstaalin politica liberta'',hetwelk hj in 1599 sthreef,
Paraguay, maar zj is m et vele Spaansche is eerstin 1818 gedrlzkt.
w oorden vermengd.
Guarino (Varinus), een Italiaanseh j'eG uarauno's ot'W arrauws isde naam van leerde,geboren te Verona in 1370,begafzlch
van een Zuid-Am erikaanschen Indianen-stam , i
n 1388 naar Constantinopel,Om bj Cl
trysodien men aantrett tusschen de monden vau lt
vl.
g zich te oefenen in hetGrieksch.Na zjn
de Orinocoen van deCuyuni.Zjjbezitteneen terugkeergafhj onderwjste Verona,Padua
groot en sterk ligchaam en voeden zich met en Bologna en w erd de opvoeder van prins
visch en met de vruchten van den mauritia- D onello van Ferrara.In 1438 waGhj werkpalmboom.Zj zjn voortsuitstekende zeelie- Zaam als tolk tusschen de Latjnsthe en
den en loodsen,die zelven hunnekano'sbou- Grieksche concilie-leden te Ferrara,en overwen, gaan nagenoeg naakt, verwen hunne leed in 1460.Hj maakte zich zeerverdienhuid en versieren het hoofd m et ?apegaai
- steljk door den lustvoorde studiederclasvederen.Hunne woningen bouwen ztlop eene sieke schrjvers op te wekken.O0k leverde
merkwaardige wjze.W aar eenige palmboo- hj vertalingen van de eerste 10boekon van
men zich z0o digt bj elkaârverheFen,dat Strabo en van een grootgedeeltedergeschriftus,alsmedenoten op de werzich hunne bladeren vermengen,vlechten zj ten van Plntârcl

k
deozte
t0t
ene
ajo
epta
in
éme
énn.
.ZVan
ulk e
enmvez
verbels
ljf
seer
te
de
hevl
gs
es
tor
pal

ken van Cieero,Persilts,J'
arenalis1x cz
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s,
en Aristdteles, en schreef een pcompendium

vervaardigen zj wjdersvelerleivoorwerpenj
waarvan zj zich alsruilmiddelbedienen.
Guarini (Giovanni Battista), een dichter
vanzoetvloejendeItaliaanscheverzenentevens
prozaschrjver,geboren te Ferrara in 1537,

Frammaticaegraecae''jdatin 1509teFerrara

ls gedrukt.
G uastallaN weleer flo hoofdstad van een
hertogdom van dezen naam , is thans eene
districtshoofdstad der Italiaansche provincie
was een kleinzoon van den geleerden Varin'
as Reggio ne1Emilia.Zj ligtaan de Po en aan

W lrilo.Nadat hj te Pisa en Paduagestu- den mond der Crostolo, 33/4geogr.mjlten
Geerd had,tradhjindienstvanAvons'
au11, noordoosten van Parma in eene moerassigej

GUASTALLA- GUATEMALA.
maar vruchtbare en van vele kanalen doorsnedene landstreek, is regelmatig gebouwd en
door muren Omringd,en telt ruim 10000 inw oners. Er is een vervallen kasteel uit de

8è:

de fabrieknjverheid en de wjnbouw zjn er

van weinig belang.De voornaamste havenste-

den zjn er Izabalaan den Atlantischen en

San José aan den Grooten oceaan.De volks-

16deeeuw,- voortsheeftmenereenefkaaje Ontwikkeling laat er n0g veel te wenschen
hoofdkerk,8 andere kerken,een collége,een over. De R.K atholieke godsdienst wordter
sem inarium , eene muziekschool, een opvoe- uitsluitend erkend,terwjl erjegensProtesdingsgesticht voor meisjes, eene openbare tantsche vreemdelingen groote verdraagzaam boekerj,en een schouwburg.- Deze stadis heid heerscht. De voorzitter der Republiek
door de Longobarden gesticht en droeg lang
den naam van W ardistalla. H et gebied van
Guastalla behoorde in de middeleeuwen eerst
aan Cremona,toenaan Milaan,enwerdin 1406
t0t een graafschap verheven.In 1539 vielhet
ten deel aan den onderkoning van Napels
FerdinandIran Gpzlzt
w l,en NapoleonI schonk

wordt er gekozen uiteene algemeene vergadering, bestaande uit de K am er van Vertegenwoordigers, die 55 leden telt, den aarts-

bisschop,hethoogstegeregtspofen den staatsraad,voorden tjd van 4jaar.De staatsraad

bestaatuit de staatssecretarissen ofministers,
acht door de Kamer gekozene raadsleden en
hetin 1805aan zjnezusterPanline.HetW ee- z00 vele medeleden als de Voorzitter er wi1
ner Congrès kende hetmetandere bezittingen bjvoegen. O0k de vertegenwoordigers, regtt0e aan M aria Zpzlfïzl,gemalinvan Napoleon1. streeks gekozen, hebben zitting voor een
Daarna vervielhetaan den hertog van O ccl, tjdperk van 4Jaar.De Reptlbliek isin 8devervolgens aan den hertog ran A '
JAZ
/C, en partementen Ofe'Orregimentos verdeeld.
De hoofdstad der Republiek, î'antogo de
eindeljk aan hetkoningrtjk Italië.
Guatem ala of G'
uatimala is het meest- Gffcïd-cltx Of Guatemala !tz Nuêra genoemd,
bevolkte,hetrjkste,ennaNicaraguahetgroot- is de zetel van de regéring, van den M rtsste der5 gemeenebesten vanM idden-Amerika, bisschop en van het hoogste yeregtshof, en
welke uit het voormalig Spaansch capitanaat ligt 11 geogr. mj1 van de Zuldzee en 1300

Guatemala zjn ontstaan.Het grenstten n00r- Ned.elboven hare oppervlakte.Zj isregel-

matig aangelegd en teltOnderscheidene prachtigegebouwen.Devoorsteden echter,bewoond
door lndianen en Kleurlingen,vertoonen zich
in een minder gunstigen toestand.M erkwaareene uitgebreidheid van1918 (E)geogr.mjlmet dig is er de hootklkerk,eene der fraaiste ker-

den aan Mexico, ten oosten aan Balize of
Britsch Honduras, aan de Hondurasbaai en
aten Honduras en San Salvador,
n
'aan de St
* e
ten zuidwesten aan de Zuidzee. Het heeft
:

eene bevolking 'van Omstreeks 11
/4 millioen kenvan Zuid-Amerika,hetaartsbisschoppeljk
zielen, van welke 2/s t0t de Indianen en paleis,het aartsbigse'hoppeljk collége,dere-

30000 t0t de Blanken behooren.HetChristend0m wordt er beleden door de helftderinwoners. Het grootste gedeelte van den bodem
i:bergachtig,en de hooggelegene dalenonderscheiden erzich doorschoonheid,vruchtbaarheid en een aangenaam klimaat.In hetnoord..
westen vindt men er de hooge bergstreek,
onder den naam van L0s Altosde Guatemala

kenkamer, de munt enz. Daarenboven heeft

men er24 kerken enklgosters,uitdentjdder
Spanjaarden afkomstig, een universiteitsge-

bouw ,het Drieëenheids-collége,het hospitaal
San Juan de Dios,den schouwburg,en den

circuyvoorstierengevechten.Erzjn ongeveer
50000 inwoners,van welke 10000 t0tdeBlanken behooren. Men heett er Onderscheidene

bekend.De hoogstetoppen verrjzen er echter rjkehandelshuizen,en deinrigtingen vanonaan den zuidwesteljken zoom in eene reeks derwjs aldaar zjn de beste van geheelMidvan uitgedoofde en nOg werkzame vulcanen.
Daartoe behogren de Volcan de Agua en de
Volcan de Fuégo, beide ongeveer 4000 Ned.
el hoog. De bodem wordt er naar eisch besproeid,ofschoon de gedaante van den bodem
de ontw ikkeling van bevaarbare rivieren verbiedt. Behalve de Usumasinta, grootendeels
grensrivier en in de Campêche-baaizich uitstortende, heett men er de Polochie en de
M otagua, welke naar de baaivan Honduras

den-Amerika;de universiteitSan Carlosw erll
er reeds in 1676 gesticht.
Deze stad is aldaar reeds de derde van
dien naam.De eerste? in 1524 door Petro de
A lraeado gegrondvesten tusschen boven reeds
verm elde 2 vtlleanen gelegen,w erd den llden
September 1541 dooreenewateruitstorting van
den Vulcan del Agua bjna geheelverwoest.

Eeneandere,in 1542 slechts11/4geogr.mjl
van de Oude aan de Rio Pensativonopgetrok-

vloejen.00k snellen talrjkekorte kustrivie- ken, w erd in 1773 de prooi der kokende
ren naar de Zuidzee.Zeer verschillend,even- w ater- en lavastroomtln van den vulcaan.Zj
als het klimaat, zjn er de voortbrengselen WaS eene der grootste en fraaiste steden van

des lands.De kustgewesten leveren veelma- Amerika en Tvegensdevruchtbaarheidder0nahognj-hout en andere kostbare houtsoorten. streken is de tegenwoordige stad 0P hare
Opdehoogvlaktengroejen tarwe,oottsoorten puinhoopen verrezen.
en tuinvruchten der gematigde luchtstreek.In
De ontbindingderConfederatievanCentraalde lageregewesten verbouwtmen cochenilje, Amerika en de stichting van een souvereinen

tabak,kof1lj,cacao, katoen, indigo, suiker StaatGuatemala (17April1839)isvooralbeen anderekeerkringsgew assen.H etvoornaam - werl
tt door den kleurling Rafaè'
l Carrera,
ste bedrjf is er de landbot
lw.Te voren was wien hetyeluktein een ttid,waarin men alindigo, en thans is koëj meteen Jaarljk- gemeen mlsnoegd was Op den president M oschen uitvoer van 85000 tolcentenaars aldaar rtzzcp, door een verbond van de clericale en
het voornaamste handelsartikel. De veeteelt, aristocratische partj denederlMg toete bren-
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gen aan de centxalistische.Hj lietechterde

Guave noemt men de vruchtvanPisidium

voorzitterswaaxdigheid over aan M ariano .iN- G'
Mga/lrc -Ns., een boom , die t0t de familie
rera Tcz,terwjlhj zelf,alshoofdderge- der Myrtaceae behoort,uitAmerika afkomstig
wapendemagt,den nieuwen Staatverdedigde. en naar Oost-lndiëovergebragtis!en sappigey
Eerstiv 1845 beklom hjdenvoorzitterszetel. wèlsmakende,appel- ot'peervormlge vruchten
In 1849 ontstonden er echter democratische Oplevert, op Java bekend onder den naam

bewegingen, zoodathj de hoofdstad verliet d#
jamboe klodoek,djamboe croex.
g en djamboe
en door P aeedesalsvoorzittervervangenw erd. bie
G
dii
e
N6
#
J
%
:
.
uayaquil of Santiago de Gf
xlt
yt
zgf
zil,de
W eldra keerdehj intusschen alsoverwinnaar
terug, en hoewel Paredes voorzitter bleef, tweede stad en de belangrjkste haven der

zag Carrera zich met buitengewone magtbe- Zuid-Amerikaanscherepubliek Ecqador,sedert
kleed.Hj wist voortsalzjnetegenstanders 1837 de zetelvan een bisschop en de hoofdte overwinnen en kwam, na het aannemen pl
aats der provincie van dien naam ,liytin
der constitutie van 1851,met schier dictato- eene lage vlakte aan de Golfvan Guyaqullen
riale magt aan het lloofd der zaken.D00rbe- op den linkeroever der evenzog genoemde

leidvolle maatregelen bevorderde hj dewelvaartdeslands.Hj streed in 1863voorspoedig
metSan Salvador,en werdna zjn dood (14
April 1865) Opgevolgd door Vineenle Cerna,
die den 3lsten Decembex 1872 z0u aftreden,
maar in 1871 vooreen opstand moestwjken,
waarna M ignel Gcrci. Granedos voorloopig
hetvoorzitterschap aanvaardde.

rivier,nabj deplaatswaardeze'
zichuitstort
in de Ri0 Daule.Deze regelmatig aangelegde
stad verdeelt men in de oudstad, door de
gexingere klassen bewoond, en in de ruime

Nieuwstad. De meeste huizen zjn er van

hout ofvan bamboes,zeer ruim en van eene
verdieping voorzien.Langsalle straten loopen
zuilengangen, w aarop de verdieping rust.De

Guatim ozin, eigenljk Quaul
ttemotzin, merkwaardigstegebotlwenzjnerdehootikerk,

laatste koning van M exico, neefen schoon- 6 andere kerken,gedeelteljk metdaarmede
zoon van M ontezltma,w erd na den dood van verbonden kloosters,hetstadhuis,hettolkan-

Cuitlahwetzidoor deSpanjaarden opden troon toorenz.Zjtelt22000inwoners,grootendeels

geplaatst, maar vervulde hen weldra met de Mul
atten? Mestiezen en lndianen.Men drjft

vrees,dat hj zich op deonderdrukkersvan
zjn volk z0u wrelten.Dejeugdigemonarch,
had, wjdde zich metjveraan de regéringszaken en verwierfd00rzjn wjsbestuurde
achting zjner onderdanen.Mreldra echterin
zjne hoofdstad doorde Spanjaarden belegerd
en in eeneenkelewjk meteen klein aantal
getrouwen teruggedrongen,knoopte hj onderhandelingen aan,terwjlhj allesin gereedheid bragt voor zjne vlugt.Bj zjn togtover
hetmeer werd hj aangehouden en moest zich
overgeven metzjn geheelegevolg.Cortezliet
hem op de pjnbapk leggen,opdat hj bekennen z0u,waardeschatten desrjksverborgen
die zich reeds door dapperheid onderscheiden

er een ultgebreiden handel,en talrjk zjn er
de aanzienljke Spaansche,Noord-Amerikaan-

schet Engelsche en Duitsche handelshuizen.

Groote sehepen vinden er bj de stad eene

veilige ankerplaats Op de rivier.Guyaquilis

destagelplaatsvanden handelderRepubliek;
zj bezltuitmuntendesekeepstimmerwerven en

onderhoudt een druk stoombootverkeer met

debelangrjksteplaatsen aandewestkustvan
Amerika,terwjlspoorwegen naarhetbinnenland haren bloei aanmerkeljk zouden ver-

hoogen.

G'
uazum a,zie Bnbroma.
Guben eene arrondissementshoofdstad in
de Pruissische provincie Brandenburg,bjna
waren,doch te vergeefs.Onder voorweudsel, 61
/:geogr.mjlten zuidzuidoostenvanFrankdat de gevangene medepligtig was aan eene fûrt aan de Oder, aan den spoorweg va'
n

zamenzwering tegen de Spanjaarden, deed Berljn en aan het vereeniginggpunt van de
Cortez hem ln 1552 met de voeten aan een
boom ophangen.

Liibst en de Neisse in een bevallig oord gelegen, telt Ongeveer 22000 inwoners. Men
Guatteria Dwn.is de naam van een plan- vindt er 2 Protestantsehe kerken,een gym tengeslacht uit de familie der Anonaceën. nasium ,belangrjlte laken-en tabaksfabrieken
Hetonderscheidtzichdooreen3-bladigenkelk , enz. De roode wjn, welke hier gewonnen
eene G-bladige bloem kroon,wigvorm ige helm - w ordt,houdtm en voor eeneder bestesflorten
knoppen engesteelde,eenzadigesteenvruchten. uit de Oosteljke helft van Pruissen.HetarHet omvat boomen en heesters die in Oost- rondi
ssement Ouben telt op bjna 201
/: (
Z)

en W est-lndië en Zuid-Amerika groei
jen,z00- geogr.mijl 60000 zielen.
als G.rufa.
fJ>s.,eenheester,dienaauweljks Gubitz (Friedrich 'W ilhelm),eeu verdieneen Ned.elhoog wordt, en bladeren,wellte steltjk Duitsch ktmstenaar en schrt
jver,gebovan onder geelachtig-rood en viltig zi
jn,be- 'ren teLeipzig den zistenFebruarj 1786,z0u
nevens zjstandige, kortgesteelde bloemen in de theologie studérenj doch maakte zich
draagt, - G. Corinti .DCX/.,een klimmenden bekend met de lettergieterj, boekdrukkerj
heester, die 2 t0t 4 Ned. el hoog wordt, en het gravéren,terwjlhtjzich vervolgens
lederachtige bladeren en okselstandigebloemen bj de hputgraveerkunst bepaalde.Reeds in
draagt en voorzien is van een bast,dien men 1805 werd hj lid der Académie te Berljn en
tegentusschenpoozendekoortsen,m aagkw alen, aan haar verbonden als professorin de houtbuikloop enz.gebruikt,- en G.semperrirens gravure.D00rde gebeurtenissen van hetjaar

D>l.,eenaltjdgroenenheester,wiensbladeren 1806 van zjneinkomsten beroofd,wjdde llj
in Malabax desgeljkstegen tusschenpoozende zich aan letterkundigen arbeid.Van 1807 tot
koortsen worden aangewend.
1809 washj uitgevervanhettjdschriftpDas
.

GUBITZ- GUDRUN.
Vaterland'' doch men bragthem bjdeFranschen ill verdenking, zoodathj 5weken in
de gevangenis moestsljten.Naden terugkeel'
desKoningsin zjnevroegere betrekkingher-
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Fransch zeeschilder, geboren te Parjs den
15denAugustus1802,bezochteenigen tjd het
atelier van Glrodet-Trïpdpzl,maar volgde weldraderomantischerigting.Hj schilderdeuit-

steld,leverde hj voortreFeljkehoutgravuren. sluitend landschappen en zeegezigten en
Ook zette hj zjne letterktlndige werkzaam- oogstte reeds op de tentoonstellingen van 1822
heden v001't. Behalve eenige tooneelstukken, en 1827 grooten bjval.Zjne doeken zjn inzooals rLieb'und Friede'' Hans Sachsoder derdaad fraai en Onderscheiden zich door het
Diirer's Festabend'' Tal
risch coloriet,
entjrobe'' enz.,in wèlgekozen licht, door een l'
1815 en 1816 in 2 deelen ln het licht ver- dool
'de doorschjnendheid der luchten door
schenen schreefhjartikelen inzjntjdschl-ift de natutlrljkheid van het water.Van 1830
nDer Gesellschaf
ter'' tooneelkritiek in de t0t1837leverde hj opdetentoonstellingen te
Vosz'
scheZeitung''enhetbljspelrDerKaiser Parjs:nEenewindvlaag Op de reedevan Alund die Miillerin''. Daarop volqden andere giers (thans in hetLtlxembotlrgl''? gEene
tooneelspelen, een bundel rGedlchte (1860, ontredderde bark'', - pEene schlpbreuk op
2 dlnl'',de verhalen rsvirklichkeitundPhan- de kust van Schotland'', - pEene Nedertasie(1862,4d1n)'',enz.,terwjll
-eedsvroeger landsche visch-aak'', - rEel: Napelsch landzjne pGaben derMilde(1818,4 dln)''warel'
l schap bj maneschjn'',- rzonsopgangbjVeverschenen.Voorts stiehtte hj denalom be- netiè'' - De haven van Constantinopel''kenden en gewaardeerden gDeutsohen Volks- 2)D0 omstreken van Algiers'')enz.Alen heeft
kalellder (1835- 1870)'',die hem a1sschrjver lntusschen de Opmerking gelnaakt,datbt1het
voor het yolk grooten roem bezorgde. Als f
linke effect van het geheelestul
kdoolyaans
hot
ltgraveurbehoorde hj t0tdevoortreffeljk- aall de bjzonderheden teweinig zorg lsbesteDuitsche kunstenaars.Hj OverleedteBer- steed.Eene opdragt ten behoeve van het mtlljn den 5denJunj 1870.
séum teVersailles,lzetwelk bjna 100 zeeslaGude(Hans),eenvoortreffeljkNoorweegsch gen van Gudin bezit, heeft hem w e1 eens
landschapschilder, geboren te Christiania den vervoerd t0teenestoute)vlugtigemanier.Hj
13den Maart 1825,werd in 1842 een leerling is gehuwd metde dochtervan een Schotschen
der schilderacadémie te Dtisseldorf,en zette lord,en de kt
lnstenaarskripg,(liezich inzjn
er zjne oefeningen voort onder de leidillg hôtelte Parjs vereenigt,heeft eene zekore
van Sehirmer t0tin 1844.ln 1848 keerdehj vermaardheid.
Gudrun , K'
ltr'
én, Ik
hldr'
t
ln of Goedroen is
terug naarzjn vaderland,doch vestigde zich
reeds in 1850 voor goed te Diisseldorf,waar (1e naam van een Middon-lloogdllitsch gedicht,
hj in 1854 totprofessoraan de ktlnst-acadê- hetwelk naast het Nibelungenlilld eene merkmie benoelnd werd. Hj ontleent zjne stof waardige plaats bekleedt.1l()toudste gedeeltt)
veelal aan de woeste natuur van zjn N00r- kûmtvotll'in de plolgerel'
ldda''enbj Saœo
scheu geboortegrond; np zjno doeken boeit Grtrzzlzatzfïczr.s, en het toonttel der gebeurte0ns nu eens de diep-ingesneden tjord: dan nissen is hoogst waarsehjnltjl
t de hedendaagweder de grootsche bergvlaltte metrendleren, sche NederlandseheprovincieZepland,- voorts
nu eens een huweljksoptogtlangsdejsbaan, Holland t0tEjerlal
ad toe.Deinhoud van het
dan wederdevischvangstopeen binntlnlandsch gedicht is flngeveer het volgentle:D e K oning
meer, - maar altjd treffen zjne stukken van Ejerland, Hayen genaamd? heeft (
,:10
den bescllotlwel'(1001- waarheid en door een dochter, Hilde genaamd, tlio h!
J zorgvuldig
krachtigen toon. O0l
t heekthj tafereelen uit oqvoedt en bewaakt. Toen zj volwassen is,
de Frithjof-saga geschilderd voor de Kollink- wllhj haaralleen t0tgelualin gpven aan denljke villa Oscarhall,el1velezjnerktlllstge- gene,die hem in kracht overtrttft.Boden ulet
w rochten w erden (1oor de graveerkunst ter l
ztlAveljksaal
zbiedilgtll doetl1j opknoopen,en
algemeene kennis gebragt. G'tbde is lid van de de minnaars, die zieh aallmetden,brengthj
om
'
t
l
eve
n.
H etel,koning vnn Hegelingenland,
schilder-académiën te Berljll, Amsterdam ,
Rotterdam ,Stoltholm enz.
draagt aan zjn getrouwen vriend Froete,aan
Gudelinus (Petrus)of Gondelin,een ver- den beroemden zanger H orantl en aan den
diensteljk regtsgeleerde,geboren uiteen aan- geharden krjgsman '
W ate den last op, Om

zienljk geslacht den 8sten Augustus 1550 te hem de schoone H ilde t0tvrouw te bezorgen.
Ath in Henegotlwen,sttldeerde te Letlven in Gemelde drie l'
eizell,alslkooplieden verm omd,
de regten, werd licenciaat en vestigde zich naar het,l'
lot'van Hayen,en allenztlneringeroete,die metl'nilde hand schatin 1574 als advocaatte Alechelen.Vierjaar nomen met I'
later ginq hj naar Let
lven en werd er in telluitdeelt,metIlbraud,diedoorzijngezang
1582 konlnkljk hoogleeraar.Hj bekleedde er alle harten snellerdoetkloppelz,en metI'Vate,
t0t 2maalt0e hetrectoraat,wasergedurentle die m et ongem eene behelldigheid de w apens
29 J*lllll* met jver werkzaam , en Overleed weet te hantérell.lfiltle laat dtln zanger roeden 19den October 1619.Hj was1idvan de pen, die haar m et H etel's aanzoek bekend
orde der Jezuïeten en schreef:rorationesva- maakt, waarna zj er in toestemt, zich te
riae (1618)'' rcommentariortlm dejurenovis- latell schaken. Daartot) bezoektzj hetsohip
simo libri sex etc.(1620!en laterbj herlla- der gewaande kcoplieden,waarmenaanstonds
lingl'') pDe jure pacls eto.(1G46)''
)enz. de zeilen hjscht en z0e kiost.Ztibereiken
Zjne ropera omnia'' werden uitgegeven in voorspoedig Hegelingenlandqdotsh Hayen achtervolgthen en behaalttèr de overwinning in

1685.

Gudin (Thé0d0re), e0n voortreffeljk den strjd, die evenwel in eene verzoening
V1I.

54

gt0

GUDRUN- GUERICKE.

eindigt, zoodat Hetelmet Hilde in hetht
lwe- moet worden aan onze Vaderlandsche kust,

1jk treedt.
Nu volgteen andergedeelte- heteigenljk
Gudrun-lied. De gehuwden hadden 2 kinderen:Ortwl
jn)diedo0r den ouden Watewerd
opgevoed,en debekool
-ljke Gudrltn.Dezoon
vankoningLodewî
jk ranXpr-czl#iF,Harlmoet
genaamd,laathaar te vergeefs ten huweljk
vragen.NubezoekthjonbekendhetHofvan
Hetel,openbaal'
tzjnewenschen aan G'
tbdrltn,
die hem weliswaar niet ongenegen is,maar
toch den vragerafwjst,hem gebiedendeom
te vertrekken.Deze neemtechterhetbesluit,
om zich metgeweldvan dejonkvrotlw meester te maken. 00k HerIvi-g, koning van Zeeland,dingtnaarharehand,en toen dezezjn
aanzoek gewapenderhand herhaalt,neemtGvdrltn hem aan als haren bruidegom,terwjl
het huweljk n0g een jaarverschoven wordt.
Toen voortsHevIv'
l-qzich verweren m oettegen
een inval van Siegfried, koning van M00r-

wordt duideljk aanqewezen door dr.Jonckbloetin zjnepGeschledenisderNederlandsche

letterkunde''. Het gedicht zelf onderscheidt

zieh nietalleen dooreen behoorljken zamenhang en dooreen rjkdom van treffendevoorvallen,maar00k dooreeneJuistekarakterteekening.De beste uitgave van de rGudrun''is
die van G.von Wcrf.
scFzin het2de deelvan de
DDetltsche Klassiker desMittelalters (1865)'',
waarbj m en niet verzuime te raadplegen de
XBeitr:ge zur Geschichte und Kritik der Gu-

drun (1865)''van denzelfden schrjver.
Guelphen,zie Weven.
Guepln (Jean),een Nederlandsch dichter,
geborenteVlissingenden 18denJanuarj1705,
bezochthetgymnasit
lm in zjnegeboortestad,
om zich vervolqens aan den koophandelte
wjden. Niettemln besteedde hj zjn vrjen
tjd aan debeoefening der Nederlandscheletterkunde.Hj stichtte meteenige vrienden te
land, snelt Hetel hem te hulp, en hiervan VlissingenderederjkerskamerpDeklimmende
maakt Hartmoetgebruik ,om in hetHegelin- leeuw el'ik'' en was erlid van de vereeniging
genrjk te landen en G'
tdrun weg te voeren. Conamurtenues jrandia''.Geërgerd doorde
Hetel sluit daarop vrede met Meyfriedt jlt ellendige Psalmberpming van Dathenns,schreef
den roover na en haalt hem in op den '
W ul- hj eene satyre,getiteld:npetriDatheniCL
penwaard,alwaarHartmoètkoning Heteldoet Psalmitad fidem veterum m em branarum curis
sneuvelen.Destrjd dt
lurtvoort,doch bj de Philomasisedtllo castigati(1725)''.Daaringaf
invallende duisternis ontsnapt Hartmoet en hj votll', dat hj oude manuscripten geraadvoert A drltn mede.Deze, op den burg van pleegd had en verdedigde dezotstetlitdrukkinLodewi
jk aangekomen,wordtdoordezen aan- genmetdogeestigsteschjncritiek.Zjnevriengespoord om zjn zoon te huwen.Zj bljft den, die het handschrift lazen, maakten er
echter standvastig weigeren,zoodatGeerlinde, buiten zjn weten afschriften van,zoodathj
de m oeder van H artmoet,haar allerlei verne- het in 1758 onder den titel: pDatheniana of
derende diensten doet verrigten.Alleen bj opheldoringen over devermaarde PsalmberjOsteoen, de zuster van H'
aetmoet, vindtzj minge van PetrusDathenus''en alsafkomstig
eenige deelneming.
van J'
t
brenalis Gllzl
/cpelcdfl in het lichtgaf.
Intusschen brengen Ortwi;n in Hegelingen- Hetboekje werd scherp beoordeeld,dochdoor
land en Herwi.q in Zeeland een aanzienljk Gnepin op eene ironische wjze verdedigd in
leger op de been,dat zich naar de kustvan zjn pta
ofdicht op P.Dathenus, opredragen
Normandië begeeft.Terwjl Gmdr'
an zich aan aan Juvenalis Glaucomastix''.Hj heettop die
hetstrand bevindt!vertoontzich een scheepje. wjze nietweillig bjyedragen t0tdeafschafDaarop bevindt zlch Ortwi;n met een zjner flng der Psalmberjmlng van Datheen.Voorts
makkers.Broeder en zuster ontmoeten elkan- gafhjonderscheideneNederlandseheen Frander,doch hj wi1haarnietin '
tgeheim ont- sche gedichten uitt w erd schepen en lid van
voeren,maarmetzjnzwaardterughalen.G1
J- den raad van Vlissingen,en Overleedden15den
tfr'
?
xzl werpt de kleederen, die zj wasschen JuG
nj 176q.
moest, in zee en ontkomt op den burg aan
uerclno, eigenljk Gioranni Frtzpceyco
B
a
rbiêri da Odzlïo, een beroem d Italiaansch
eene onteerende strafdoor de belofte,dat zj
metHartmoetin hethuweljk z0utreden.Ja, schilder, ontving dien bjnaam wegens zjn
met vroljken lach spoort zj hem aan, om scheelzien.Hj wasgeboren in 1590teCento
boden naarzjnevriendentezenden,teneinde bj Bologna,oefende zich eerstin de schildeze Op debruilofttenoodigen,- eigenljlk derkunst zonder leermeester,en Ontwikkelde
h verder onder de leiding van L'
tkdorieo
methetdoel)Om de bezetting van hetkasteel zie'
te verzwakken. W eldra echter iikkeren de Ccrcccï.Eeedsin 1616 opendehj eeneschool,
helmen der Hegelingersvoor den burg.Hart- die weldra een grootaantalleerlingen telde,
moeten Lodewj;k doen een uitval,- aanvan- en overleed in 1666 te Bologna? algem een
keljk metgoedgevolrd,totdatlaatstgenoemde geacht wegens zjn tlitmuntenden lnborst.Hj
sneuvelt. Geerlinde w1l G'udrun terdood doen ls wellijt de merkwaardigste schilder der
brengen, maar wordt hierin door Hartmoet school van Bologna.Zjne:guren zjn edel,
verhinderd. W ate oFert alles op aan zjne en zjn uitmuntend coloriet schenktdaaraan
w oede, en ternaauwernood w orden H artmoet geesten leven.Zjnebelangrgkstestukkenbeen Ostroen gered.Nu eindigt hetverhaalmet vinden zich te Cento en in de Pinaeotheek te
het drievoudig huweljk van Herwig en Gn- Bûlogna. V00r 'toverige zjn er verstrooid in
#r'
ll
s, Ortlmjn en Ostroen, en Hartmoeten alleaanzienljkemuséa.Voortreffeljk isvooral
Hildburg (de speelnoot der vroegervermelde zjn nllayaren Ismaël''in hetBrerateMilaan.
G uerlcke. Onder dezen naam vermelden
Hilde).
Dathettooneel diergebeurtenissen gezocht wd:
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Offpron Ge
?
xdrlckd,eenverdiensteljknatuur- door zjn broeder Caracalla Omgebragt''1
kundige der 17deeeuw.Hj werd geboren te vervolgens pcoriolanus'' en in1800zjnnM ar-

Magdeburg den zosten November 1602, stu- cus Sextus'' die hem grooten roem bezorgde.
deerde te Leipzig, Helmstadten Jena in de Zjn vol
genddoek was nllipyolytusenPhaeregten en te Leiden in de wis- en natuur- dra (1802)'7.Daarna begafhjzichnaarltalië

kunde,volbragt eenereis dool
-Frankrjk en enkeerdein 1806naarFrankrjktertlg,waar
Engeland, diende daarna a1s opper-ingenieur hj hetvoortreFeljk tafereelrNapoleon,verte Erftlrt,en w erd in 1627raadsheer te M ag- giffenis schenkend aan de oproerlingen te
deburg, waar hj vervolgens de betrekking Caïro'', schilderde.Op de tentoonstelling van
van burgemeester bekleodde, maar legde in 1810 bevond zich zjne uitmuntende rAndrö-

1681 zjn ambtnederen begafzich naar zjn
zoon te Hamburg,alwaarhj den lldelzMei
1686 Overleed.Zjne grootsteverdienste isde
uitvinding der luchtpomp,terwjlomstreeks
denzelfden tjd (1650) ook in Engeland .
Rpbert .ft?2/l: Op dat denkbeeld kwam.Daardoor

bragt hj eene belaugrjke Omwenteling teweeg Op het gebied derproefondervindeljke
natuurkunde.De eersteopenljkeproevenmet
hetnieuwe werktuig deed hj Op den Rjksdag te Regensburg, en de eerste luchtpomp,
naarzjne theorievervaardigd,berustnog op
de Koninkljke boekerj teBerljn.O0k vond
hj een werktuig uit Om deluchttewegen,
alsm ede kleine glazen figtlren,w elke in eene
k0m met w ater rezen en daalden en alzoo
dienden Om verandering van luchttemperatuur

mache'')alsmedezjn ïCéphalusje
nAurora'')en Opdievan1817zknenDidoyenzjnehoog-

gyroemde pclytemnestra''.In 1819 werd hj
lld der Kunst-Académie,en in 1821 directeur
der Fransche schilderschool te Rome. Zjne

wankelende gezondheid noodzaakte hem echter, deze betrekking weldra neder te leggen.

In 1824 werd hj baron,en later ging hj
weder naar Rome? waar hj den 16den Julj
1833 Overleed. Ztlne stukken onderscheiden
zich door een edelen stjlen door zuiverheid
van teekening. - Paulln G,?
zJr1 , geboren
den 25stexiMaart 1783 en Overleden den 19den

Januarj 1854,wasdesgeljkseen verdiensteljk Fransch historieschilder. rltain na het
vermoorden van Abel''wordtvoorzjn beste
stuk gehouden.00k zjnrAnchisesen Venus''

aan te wjzen,weshalve zj den naam droe- wordt zeer geroemd.Beide stukken bevinden
genvan G'
t
berieke'saeweêrmannet
jes.Hj hield zich in het Luxembourg.
zich ook bezig metdesterrekunde,en zjne
Guqrnsey,zie NormandisaeEilanden.
meeninq,datdeterugkomstderkometen voor Gueronniere (Arthur, vicomte de la),
berekenlng vatbaarwas,werd later bevostigd. een Fransch dagbladschrjver,geborenin 1818,
Zjne belangrjkste waarnemingen,vooraldie was eerstmedewerker aan hetLegitimistisch
met de luchtpomp in verband met de Maag- blad gl'Avenir national'' en stichtte in 1840

denburgerhalve bollen,zjn tevindenin zjn te Clerlllont zelfeen dagblad,waarin hj de

werk: rExperimenta nova ut vottantAlagde- beginselen van een nationaal bew ind wilde
burgicajdevact
lospatio (Amsterdam )1672)''
. verdedigen.lletwerd echterspoedig gestaakt,
H einrioltA'rZZ.
:JI'riedrlcltG'
lfdrïclz,een ver- waarna hj te Parjswerkzaam wasv00rde
maard vertegenwoordiger der Oud-luuthersehe oppositie-bladen. Bj het uitbarsten der Fe-

rigting. 11j werd geboren te W ettin den bruarj-omwenteling werd hj commissarisder
23sten Februarj 1803,sttldeerde teHalle,en Republiek te Corrêge en kort daarna eerste

vestigde zich aldaar als privaatdoeent m0t spcretaris van den minister van Buitenland-

het degeljk geschrit:pDescholaquaeAlexandriar floruit catechctica (1824- 1825,2 stukkenl''. Tn 1829 werd hj er btlitengewoon
hoogleeraar, doch zjn jveren voor de Orthodoxie was Oorzaak dat htJ deze betrckking
verloor,waarna hj 3 jaal'werkzaam was
a1s predikant der oud-Tuuthersohe genleente

sche Zaken Lamartilîe.Toen hj in Meideze
betreltking verloor, werd hj belast met de
redae,tie van het door Lamartine gestichte
blad rLe bien pubic'' en, na het staken
daarvan, m et die van het door Lacordaire

ondersteunde blad rlu'ère nouvelle''?dat echter 00lt w eldra door den invloed der geeste-

aldaar.Eerstin 1840herkreeg hj hetprofes- ljkheid Opgeheven werd.Daarna washj één
soraat.Hj schreefOnderanderen:rBeitr:gen van de hoofdredacteurs van de rpresse'' en
zur historisch-kritischen Einleitung ins Neue

Testament(1828- 1831,2 stukkenl'',- rllistorisch.kritisehe Einleitung in das Netle Testament (1843, 2de drult 1854)'',- rllandbuch der Kirchengeschichte (1833, 2 dln,
8stedruk 1854,3 dlnl'',- rAlgemeinechristliche Symbolik (1839, 3de dxuk 1861)'', en rluehrbuch derArch:ologie(1847,2dedrt
lk
1859)'';
G uerin (Pierre Nareisse,baron),eenvan

in 1851, kort vöör den Staatsstreek, hoofdredacteur van nLe Pays''. Na den zden De-

cember werd hp plotseljk een aanbidder van
Lodetvî
jk Napoleon. W eldra was hj 1id van

het W etgevend Ligchaam ,en schreefbelang-

rjlte artikelen in rLe Constitutionnel'' en

DLe Pays''overhetTurkse,
h-Russischevraag-

stuk.ln 1853werd hj metLact'oo en L6'
èùry-.l?tzzfzzlier belast met de uitgave der handschriften van Napoleon 1.ln Februarj 1859
debestehistorieschilders der nieuw e Fransche voorspelde hj den loop der zaken in Ttalië
school,geborenteParjsden 13denMei1774, t
in zjn vlugschrift:rN
'apgleon et l'Ttalie''
was een leerling van Reynaltlt en w ekte het

erwll een ander, uitgegeven in 1831 en
eerst de opmerkzaamheid doorzjlleschilderj: getiteld: gLa France, Rome et l'Italië''de
DDe oFerande v00r hetstandbeeld van Aescu- kwestie behandelde van de wereldljkemagt
lapius'' naar eene idylle van Geszner (thans van den Paus.
in het Lguvre).Daarna schilderde hj mGeta, Guéroult (Adûlphe), een Fransch dag54*
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bladschrjver,geboren den 29stenJanuarj1810
te Radepontin het departementEure,voegde
zich na het voleindigen zjner studiën met
geestdrift bj de St.Simonisten.Toen hetgenootschap van dezeuiteenspatte,zag hj zich
belast m et eene letterkundige zending naar
Spanje, en hj gaf omtrent het Pyrenésche
Schiereilandbelangrjkeberigteninzjnerluet-

klom , nam de invloed van Gnerra=i in Toscane toe.D e oproerigheden te Livorno in1840
w erden door velen aan hem toegeschreven.
W ederom nam men hem dusin hechtenis en

wielp hem in den kerkertePortoferrajo.De

l00p der zaken opende echter weldra de deu-

ren zjnergevangenis, en metnieuwen moed
schreed hj voortopdestaatkllndigeloopbaan.
tres sur l'Espagne'', welke in 1838 in het ln October van dat jaarwashjreedsv00rJournal des Dêbats'' werden Opgenomen. zitter van het Kabinet en minister van BinDaarna bezocht hj Italië en leverde in ge- nenlandsche Zaken van den groothertog Leonoemd blad artikelen Over de gesteldheid van pold II.Toen dezein Februarj 1849 dewjk
dat land.Na zjn terugkeer (1842)benoemde nam naarSan Stefano bj Siéna,werd GnerG'aizot hem tOtconstllte Mazatlan in Mexico, razziaanstonds met Montanellien M azzinit0t
vanwaar hj 5 jaar later naar Jassy ver- lid van het Driemanschap en kortdaarna tot
tatorbenoemd.Nunam hj krachtigemaatplaatst werd.Na de Februarj-revolutle Ont- dic.
ving hj van het Voorloopig Bewind zjn regelen, protesteerde zoow eltegen de afkonontslagten hj begafzich naarParjs,waàr diging der Reptlbliek alstegen eene aansltzihj zich voegdebj devoorstandersderdemo- ting van Toscane aan de Rom einsche Repucratisch-sociale revolutie. Eerst werkte hj er bliek van M azzini, en w ilde evenmin iets
voor het dagblad rLe Crêdit'' en vervolgens weten van eene toenadering t0t Piémont.Na
voor rLa Republique''. Na den Staatsstreek den slag bj Novara,waarin dePiémontézen
bepaaldehj zich t0tdebehandelingvanzaken hetOnderspitmoesten delven,keerdedeGrootvan njverheid in het dagblad nlu'lndustrie'' hertog terug, en nu voerde de regéring een
en in 1857 werd hj hoofdredacteurvan rLa procèstegen G'
uerrazzi,omdathja1sminister
Presse''
. De ex-ltoning Jerôme bezorgde hem de omw enteling niet krachtig genoeg bestrein 1859 het verlof, Om een nieuw dagblad, den had,waarophj hetvermaardegeschrift:
Dl'Opinion nationale''? te stichten, dat als Apologi
a della vita politica di Francesco
het Orgaan derKeizerljke Democratie veel DomenlcoGuerrazzi(1851)':in hetlichtdeed
aftrek vond.Van 1863 t0t 1869 washj lid verschjnen.Niettemin werd hetvonnis eener
van het W etgevend Lige'haam en behoorde eeuwige ballingschap over hem uitgesprokenj
er t0t het linl
tercentrum.Hj schreefvoorts en hj begafzich naarBastia,waarhj rBearLa politique de la Prusse (1866)'',en rbis- triceCenci(1854)''sohreef.Van zjneoverige
cours prononcés au corps législatif (1869)''. schriften noemen wjnog:nl'Asino''- Paolo
Zjne hoofdartikelen zjn verzameld onderden Pellicione''h - en ppasquale Pa0li''.De getitel: rEttldes de politique et de philosophie beurtenissen van 1859 veroorloot,
denhem ,naar
religieuse(1863)''.Na den valvan hettweede Toscane terug te keeren,maarhj bemoeide
Keizerrjk volgde deropinionnationale''eene zich niet m 00r met staatkunde,zoodat m en
gem atigde reptlblilteinsche rigting, en GZIJ- hem zelfs btl herhaling vruchteloos afvaareoultoverleed te Yichy den zlsten Julj 1872. digde naar het Parlement. Hj overleed den
Hj was een begaafd schrjver,diezich door 23sten September 1873 en voltooide weinige

Oorspronkeljke denkbeelden en een schitte- dagen vöör zjn dood het werk: ,,11secolo
ehe muore''.
renden stjlonderscheidde.
Guerrazzi(FrancescoDomenico),eenver- Guerréro1 een Mexicaansche Staat aan
diensteljk Italiaansch staatsman en schrjver, de kust der Zuidzee, ontstond in 1849 uit

geboren teLivornoin1805,studeerdetePisa het departement Tlaxa van den StaatPuébla
ln de regten en vestigde zich a1s advocaatin en de departementen Acapulcb, Chilapa en
zjne geboorteplaats, waarhj weldra in het Tasco van den Staat.Mexico,en ontving zjn

bezit was eener uitgebreide pradjk,terwjl
hj tevens zjne vrt
jeuren aan de beoefening
der fraaje letteren besteedde.Zjn eerste en
welligt beste roman rLa battaylia diBenevento (1818)''baarde groot opzlen.ln 1830
nam hj op eene hoogstonvoorzigtigt?wjze
deel aan de volksbewegingen, zoodat hj in
den kerker werd geworpen,alwaarhj pL'as-

naam van den voormaligen president der
Foederatieve Republiek, Tinoente Gîferrlro,
die door B'
tuttamente ten val gebragten den

14den Februarj 1831 te Cuylapa gefusilleerd

werd.DezeStaatgrensttenOostenaan Oaxaca,
ten noordoosten aan Pllébla,ten noorden aan
M exieo, ten noordoosten en w esten aan M ichoacan,en ten zuiden aan de zee.H etheef!
t

sedio diFirenze''en plsabellaOrsini''schreef. eene oppervlakte van 1165 E3 geogr. mjl
Dieqeschriften geven getuigenisvan eene 1e- met eene bevolking van Om streeks 300000

vendlge verbeelding,van rjkdom van denk- inwoners,grootendeels Indianen.Zjn gebied

beelden,van gevoelen van meesterschap over strektzich uit over deonderstehellingen van
de taal,maartevensvan eenebepaaldelevens- het Mexicaansche hoogland en is eene zeer
beschouwinq,van een Jagen naar eFeet,en afwisselende bergstreek met een aangenaam
van eenzjdlgheid.In 1838 herkreeg hj zjne klimaat! dat alleen in de diepe dalen druk-

vrjheid en nam wederom deelaan de staat- kend mag heeten)en metuitrestrektewoukundigeaangelegenheden van zjn vaderland. den.Erzjn onderscheidenenuttlgedelfstoFen,
Hj werd 1id van het nlonge Italië'', dool- ook goud, dater in de voorgaande eeuw uit
M azzini gesticht, en vervulde er eene hoofd- de mjnen van Tasco in groote hoeveelheid
rol.Toen Pi'
î
u fx den Pauseljken Stoelbe- werd opgedolven.Sedert 1865 is datgebied
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verdeeld in hetdepartement Acapulco metde
evenzoo genoemde hoofdstad,en het departementGuerréro metdehoofdstad Chilpanzingo,
beiden t0tM exico behoorend.

zelf de dichtkunst beoefende,zgne stukken
door Guerara verbeteren en benoemde hem
t0t Koninkljk detlrwachter. Ztjn grootsten
roem verwierf hj echter dotll
*zjn:rDiablo
Guerrilla's noemt men in Spanje qewa- cojlelo,0 novela delaotra vida'' eengees-

pende, uit herders en landbouwers zaamge- tigen roman,waarin hj de zeden zjnerlandraapte benden? die bj vjandige invallen of genooten en het leven te M adrid op eenekod-

bj burgeroorlogen den kleinentlol
'log(vandaar dige wjzevoorstelten overden hekelhaalt.

de naam g'uerrilla, het verkleinwoord van

De eerste uitgave van dat boek verscheen in

16
41
g'
uerra (0orl0g)) voeren. Zj werden in den t
er
wjlen het is later vele malen herdrukt,
de bewerking van Lesage, getiteld
strtjd tegen de Fransehen (1808- 1814) behoorljk georganiseerd, en zj hebben onder Le diable boiteux'' gemtld werk en zjn
aanvoeringvanEmpeeinado,denpriesterM erino schrjver in geheelEuropaberoemd heeftgeen andere bevelhebbers en begunstigd doorde maakt.Hj Overleedin Januarj 1646.
gesteldheid van den grond, vaak zeer voorGuevina Pers. is de naam van een planspoedig gestreden,hoewelzj voorgeregelde tengeslaoht tlit de familie der Proteaceën.

troepen steeds het onderspit m oden delven. Hetondersehtl
idtzit?,h dool-een I-bladigbloemTn de burgeroorlogen?die ern0g altjd blj- dek m et 3 om gerolde bladeren en door eene
venwoeden,vervullen zjeenebelangrjkerol. pruim vormige steenvrueht. H ()t omvat slechts
Guettarda L. is de naam van een plan- ééne soort: G. arellana M ol.(Quadria Aveltengeslacht van die afdëeling Coffeaceën van lana Gaerin.j, een boom dit
)Omstreeks 10
de familie der Rubiactlëuywelke zich onder- Ned.elhoog w ordt eu in de l
agebergstrescheidt door eene dakpanvormige bloemplooi- ken van Chiligroeit.Alen bezigt de schllder

Jing, hangende eitjes en vleezig kiemwit.De vruchtalseen zamentrekkend middel,terwjl
eivorm ige kelkbuis is in dit geslacht methet de kernen (zaden) naar llaztlnoten smaken
vruchtbegiusel vergroeid en haar zoom gaaf- en veolgegeten worden.
randig ofonregelm atig getand.DebloelMkl'oon
is trom petvprmig m et een 4- t0t g-deeligen
zoom en eelle rolronde btlis,w aarin 4 tOt 9

liaansch componist,geborelzte Alassa-carrara

werken, en overleed in armoede Omstreeks

rI viaggiatori'',- KLa serva inamorata'' -

DLe censeur Ou caractère des m oetlrs de la

bied der muziek een goeden naam verworven.

Gugllelmi(Piêtrf
))?eenverdiensteljkIta-

in Mei1727, werd'eerst door ztjn vader in
helnlknopjes Ongesteeld zjn vastgeheeht.llet de m uziek Onderwezen en oetbnde zich vervrudltbeginselheett 4 t0t9 eenzadige hokies, volgens aan het Conservatoriû de Loreto te
en de besvruoht is al Ofniet metden kelk- Nayels Onder de leiding van D'
urante. Op
zoom gekroond en bevat 4 t0t 9 steenkernen. z7larigen leeftjd begon hj opera'
steschrjG. speciosa L. hee'ft breed-elliptische blade- Ven , en w eldra verlangden alle Italiaansche
i-ne vonrtbrengselen;in 1763
ren, lancetvormige, atkallende steunblaadjes schotlw burgen ZJ
en draagt de bloemen iu toppen.Zj wordt ging hj als keurvorsteljk ltapelmeczsternaar
wegens hare fraaje,welriekendebloemen
Dresden,waarhj eenigejaren vertoefde,verde Afelatti-costa in geheelIndië geplant. volgens naar Brunswjk?en in 1772 vool-een
Gueudeville(Nieolas),eenFranschschrj- tjdvan 5JaarnaarLonden.T1A1777keerdeht
j
ver, geboren te Rguen in 1654,,w erd opge- naarNapel
steruqenvond()rClmarosaenPalnomen in de Orde derBenedictjnen en onder- 'SïJJI/ in het bezltder gunst van hetpubliek.
scheidde zich als kanselredenaar door zjne W eldratrad hj metgelukkig gevolg alshun
stoutmoedigheid,zoodathj zich het Ongenoe- mededinger 0p. Nadat hj een gl
root aantal
gen der oversten op den halshaalde.Nu nam opera'
s geschreven had,werd llj ln 1793 kahj de vlugtuit hetklooster,vestigde zich te pelmeester van de St.Pieterslterk te Rome,
Rotterdam , gaf er les in het Latjn en trad en overleed.den 19den Novem ber 1804.Men
in het huweljk.Mreldra eel
hter ging hj naar beweert,dathtj,behalve (lene menigte kerk'sHage,waar hi
j van 1699 t0t 1710 hetdag- eu kam erm uziek, ongeveer 200 stukken voor
blad:mlu'espritdes cours de l'1'
lurolle''uitgaf. den schouwburg heet gecomponeerd.Totzjne
f due gem ttlli''
Voorts sehreef en vertaalde hj versehillende beste Opera's belïooren: r'
1 Fratelli Pappa Alosea'', - ,La pastor,ella
het jaar 1720. Van die werken noemen wj: r
DCritiquegénêraldesAvanturesdeTélemaque nobile'' .-- pLabellagescatrice,),---z,llidone,,,
(1700)'', rAtlas historiqtle Ou nouvelle hisen rEnea e Lavillla''. O0k ztlne zonen
Piltro Carlo en Giacomo hebben ()p hetgetoire universelle (1713- 1721, 7 dln)'',

Haye(1715)'',- enpcomediesdePlautc(1719, Guhr (Karl W ilhelm Ferdinand), een
Duitsch componist, geboren den 30Ften Oct010 d1n)''.
Guevara y Duénas (Luis Vclez de), ber 1787 te Ml
-litscsll1
-n S1
-1ezi(
7! oefende zich
een Spaanseh dramatisch dichter,geboren te 0P verschillende instrtlm enten, stlhreef reeds
advocaat te M adrid en onderscheidde zich kamermusicusvan den Groothertog van W iirzdoorzjne geestigheid,weshalve koning Phi- burg en belastte zic'h daarna met het bestuur
li
y.
p'
l
f.
: IV hem opwekte, Om bljspelen te der muziek aan den schouwburgte Niirnberg.

Ecya in Andalusië in Januarj 1574, was vroeg concerten en sextetten? wttrd in 1807

dlchten. In zjne stukken vindt men eene
juiste karakterteekening en een schat van
komiekezetten.Zj verschenen in één bundel
in het Jaar 1730. Ook liet de Koning, die

Hier componeerde hj de Opera's rFeodora''
en rDeodata'' welke grooten bjvalvonden.
In 1813 ging hj als kapelmeester van den
vorst van Nassau-usingen naarW iesbaden en
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vervolgens a1s diredeur van den Keurvorste- schalk, divisie-inspecteur der infanterie in de
ljken schouwburg naar Cassel.Zjneechtge- provincie Artois,en referendArisvan denRaad
noote, geboren Epp, schitterde er onder de van 00rl0g.Hj overleedden 6denMei1790.

beste zangeressen.Hj schreeferOnderande- Vanzjnegeschriftennoemenwjn0g:rDéfense
ren zjnebesteopera,getiteld:pDieVestalin'' du système de la guerre moderne (1779)''
meteen tekstvan Spontini.In 1814 legdehj
XOeuvres militaires (1805)''- en eenige
zjnebetrekkingalsdirecteurvandenschouw- XEl0g!s''.

burg neder, om zich alleen bezig te houden
Gulc
ciardini.Ondex dezen naam vermel@
methet bestuur van het orkest.In 1819 com- den ''11i;''1i;''#-EI'.I,.IE.I
)I
'.,
1
.
poneerde hi
ra aKönig Siegmar'' met
Ikaneesco G'
l
fïccïcrt
slï, een uitstekend Ita.jde Ope
e0n tekst van ApcAl
ifz,en in 1821 begafhj liaansch geschiedschrjver. Hj was geboren
zieh als directeux der opera naar Frankfort uit een aanzienljk geslacht te Florence den
aan deMain.Hierschreefhj deopera rAlad- 6den Maart1482,werd erin 1505hoogleeraar
din Oder die W underlampe'', voorts een in de reqten en zag zich i
n 1511belastme
t
pcl
leerboek yueber Paganini's Kunst, die Vi0- eene zendlng naar heth0fvan I'erdinand '
linezu splelen (1829)'',en overleed den 23sten Avagon. Later riep Leo X hem naar Rome
en droeg hem het bestuur op over Mödena
Julj 1848.

Guhrauer (Oottschalk Edtlard),een verdiensteljk Duitsch letterkundigejgeboren in
1809 te Bojanowo in Posen, studeerde te
Breslau en te Berljn in de wjsbegeerte en

en Reggio,hetwelk hj 00k onderHadrianlts
VI behield. Na den dood van Gioranni &i
M ediei ontving hj vap de burgersvan Fl0-

lrnce het aanzoek om in diens plaats het
letteren en wasvervolgenswerkzaam als leer- opperbevel overdeZwart
e Bende04 zich te
aar aan het gymnasium te Keulen.Reeds als nemen,doch hj bleefvoor 'shands ln dienst
student had hj eene prjsvrjag beantwoord van den Paus.Nadat hj echtereen opstand
Overdeverdiensten vanLeibnttz,en hj begaf te Bologna gedempt had,legdehj zjnebezich in 1836 naar Hannover, om aldaar de trekking neder en begaf zich naar zjne genagelatene handschriften van dien geleerde te boortestad,waarhj medeoorzaak werd van
onderzoeken.De uitgave derpDeutscheSchrif- den ondergang der Republiek.Hj was een

ten (1838- 1840, 2 dlnl''van Leibaitz was voorstander van hetprinseljk gezag meteen
daarvan hetgevolg.Na een zjarig vertoefte raadvanOptimaten.Hetprinseljkgezaqkwam
Parjs gafhj uit: sMémoire surle proletde er t0t stand,eerstonderAlessandrode%A e#ïci
Leibnitz relatif à 1'
expédition d'Egypte pro- (1530), en na den dood van dezen Onder
posô à Louis XIV en 1672''. In 1841 werd Cosimo(1536),maarde Prinsschoofdenraad
hj benoemdt0tderden custosaan deboekerj derOptimatenterzjde.InmiddelsleiddeG%(Qderuniversiteit teBreslau,waarnahjerzich czcrt
/ùi op eenevillateArcetribj Florence
tevens vestigde a1s privaatdocent en in 1843 een ambteloos leven en schreef er zjne bet0t buitengewoon hoogleeraar benoemd werd. langrjke pllistoria d'Italia'' loopende van
Hj overleed aldaar den 6den Januarj 1854. 1492 t0t 1530.Hj overleed den 17den Mei
Zjn hoofdwerk is:nLeibniz,eine Biograjthie 1540.D e eerste 16 boekenverschenen in 1561,
(1842,2 dln)''.Van zjne overige geschrltten de laatste 4 in 15G4.D e beste uitgave is die
noemen wj het tweede deel van pGotthold van Rosini(1819,10 dln).Dezegeschiedenis
Ephraim Lessing''doorDanzel,- plfurmainz werd door anderen voortgezet.Van depopere
in der Epoche v0n 1672 (1839,2 dln)'',- inedite''van Glâcclardinizjn in 1850 en vernLessings Exziehung desMensc,hengesehlechts volgens 4 deelen in het licht gekomen.
kritisch und philosophisch erlâtltert (1840)'',Imdorico G'Zctvltv#ïzlï, een neef van den
Das Heptaplomeresvan Jean Y din(1841)'', voorgaande.Hj werd geboren teFlorencein
en rloacz
him JungiusundseinZeitalter(1851)''. Junj 1523,bekleeddeverschillendebetrekkinO0k gafhj pGoethe'sBriefwechselmitKne- gen onderAlessandroen Cosmo11 #:ïM edicl,
be1 (1852, 2 dlnl'' in het licht, terwjlhj en volbragtvervolgenseenereisdoorEuropa.
voorts vele geschiedkundige opstellen in tjd- Geruimen tjdhield hj zichopteAntwerpen,
schriftrn leverde.
waarhj de gunstgenootvan den hertogr@n
Gulbert(JacquesAntoineHippolyte,graaf Alra.Later echter viel hj in ongenade en
van),een verdiensteljk schrjverovermilitaire Y7erd op diens bevelin den kerkergeworpen.
zaken, geboren te Montauban den 12den N0- Doordebemi
ddelinrvan den groothertog van
vember1743,werdteParjsopgevoed,woonde Toscane herkreeg hj de vrjheid,doch zjne
op lg-larigen leeftjd 3 veldslagen bj en 0n- vjanden wisten te bewerken,dathj verwjderscheidde zich in 1766inden Corsicaanschen derd bleef van het H0f van Florence.Hj
oorlog.Zjn rEssaigénêraldetactique(1772, Overleed te Antwerpen den 22sten Maart 1589.
2de druk 1804)''werd metg'
rooten bjvalOnt- Hj leverdehoogstbelangrjke bjdragen t0tde
vangen,maarwegensdevrjmoedigheid,die geschiedenisendebeschrjvingvan0nsVaderhj daarin aan den daggelegd had,vond hj land in zjne, pcommentariidelle cose piu
hetgeraden,Frankxjk eenigentjdteverlaten. memorabili seruite in Europa,specialmente
Htl begaf zich naar Pruissen en werd door in questi Paesl-Bassi dalla pace di Cambrai
Ikederik de Groofemetonderscheidingontvan- de1 1529 insino a tutto l'
anno 1550 (1566)'',
gen.Toen graaf Saint-Germain in Frankrjk in het Latjn vertaald door Kerekltoriu8
zich metde portefeuille van O0rlog belastte, (1566), en in zjne rDescrizione dituttii
werd G'
t
dbertteruggeroepen (1775)enzagzieh Paesi-Bassi, altrim enti dettiGerm ania inferiachtervolgensbengemdt0tbrigadier,veldmaar- one'',welke van 1567 t0t1587 drie uitgaven
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beleefde en in hetFransch en Latjn,voort:
door Cornelius ARJIJS en PetrwsJ.fbzi/csf/.
sin
hetNederlandsch isovergezet(1612).
Guiche (DianedeGramont,gravin van))

van het blad te zingen. 00k worden vele
andere zaken aan hem toegeschreven,w aar-

handigd.Hetw erd hem echter doûr d'Altbiynl
sterk afgeraden. Toen de schoonheid der
Schoone Oorststxpt?: begon te verwelken,werd

vorstendommen Capua e11 Beneventi.Als vermaagsehaptm ethetCarolingisplle Vorstenhuis
begat'zit!h Gltido na den dootlvan Karelde

van men intusschen niets aantreft in zjne
werken.Deze zjn opgenomen onderdieder
eenigedochtervanPatlranal.zdtftlfxizz.s,vicomte DSeriptoresecclesiasticidemusica''van Gerbert.
van .zio'llri.go
w ,trad in hethuweljk metPAi- G'
Mit?odeWz'
e.
g!ran fzk
fq
sf
gz
lt
zl en Reni,zie
libert thtxzl Gramont,graafvan G'Zc/z:,die aan onder Bres,ImsIynan,.lten,l.
Gfv#o, ltertoq '
pczl Spollto, een zoon van
de gevolgeneenerbj debelogeringvanLafère
ontvangene w onde overleed, en w erd daarna Lamberto 1.Hj aanvaardde in 880 deregéde minnaresvan Hendrik ITr,toen n0gslechts ring Over de hertogdommen Spoléto en Cakoning van Navarre.Men noemde haar trou- merïno. Daar hj gedtlrig invallen deed op
wensde Schoone Corisande rcp.Andou'
lns.Ge. het Romeinsch gebied, zoeht paus Johannes
durende den 00rlOg tegen deLiguestelde zj T'fff meermalenhulptegenhem bjdenFranhaaraanzienljk vermogenterbeschikkingdes kischen keizer Kaçel de Dikke, deed in 883
Konings en deze luisterde metbelangstelling G'ttido in den ban,maar verzoende zich reeds
naarhareraadgevingen.Zelfswashjvoorne- het volgende Jaar methem.Paus k
%tq
opAt
rz
ll.
:
mens, om van zjne gemalin te scheiden en nam hem in 886 aan als zotllz,overwon met
Diane t0t koningin te verheFen;de belofte, ztjlze htllp de Saraeenelàte Garigliano en vermetzjn bloedgeschreven,hadhj haarover- oorloofde hem zieh meesterte nlaken van de
zj van het H0fverbannen,waarna z'
I
j,van Dlklce (888) naar Frallkrtlk,O1u erde kroon

e1k vergeten, in 1620 overleed.De brievenj te verwl?rven, maar luoest onverrigter zake

door Hendrik IV aan haar gerigt,zjn later naa.
r Italië teruglteoren? om er zjn Ouden
in hetlicht verschenen.
vjand Berenyarins, hertor van Friaul, de
Guides (gidsen ofleidslieden)noemt men lkrool
zvan datlandtebetwlsten.Hj behaalde
ill het Fransche en Belgische leger bepaalde de Overwinnillg bj Piacenza,riep een rjksescadrons,voorordonnansdienst,verkenning, dag van Italiaansche bisschoppen te Pavia

begeleiding van colonnes enz. bestemd.Zj
werden in 1;9G dool- den opperbevelhebber
Bonapartegevormd om t0tljfwaehtte strekken, toen men hem , na een goveeht bj
Borghetto?bjna in het bad had gevangen
genomen. Zj werden toen aangevoerd dgor

bjeeu en liet er zich in 889 ltroonen t0t
koning van ItaliëqpausSilpltaîîu&Trverleende

hem daarenbovi
mt
len zlstelFtlbrtzarj 891 te

lofll'ne de keizerskroou. Bereuyariîls riep in-

tusschel
z den Duktsellen kouing Arnul
f tegyn

hem te hulp,en deze belegerde in 893 Gatdo
Bessières, later hertog van Istrië.Bonapamte in Pavia.D eze trolt toen naareldersenovernoemde hen guides om doorhetwoord gardes leed den 12den Dtlcem ber 894 aan den Oever
geene ergernis te geven aan het Diredoire. van de Taro,waar hj eol
ze vastestelliughad
Ten tjde van Napoleon IIIbevond zich bj ingenomen.

de Fransche Keizerljke garde een regement
Guignes (Joseph di
t), een verdiensteljk
guides van G eseadxons in gxgene uniibxmeu. beoefellaar der Oosterse,he letteren, geboren
Guido.Onderdezen naam vermeldenwj: te Pontoise den 19de13Otltober1721,studeerde
Guido ran zlr6zzo, een hervornaer der toon- ollder de leiding van Ihztrmoîlt en werd na

kunst. Hj was omstreeks de Jal-en 1022 tot
1036 Benedictgner monnik in het klooster te
Pomposa in de nabjheid van Ferrara.Hj
onderweesde jeugd metjjverin dezangktlnst)
maar wekte den njd zjner kloosterbroeders,
die den abttegen hem in hetharnasJoegen,
zoodat hj het klooster verlaten moest en
eenigen tjd als balling rondzwicrf,totdathj
bj Tlteobalh bisschop van Arezzo,eenewjkplaais vond,waar hj zjn arbeid hervatten
kon.De mare van de vorderingen zjner leer-

den dood van ztjn leermeesterin diensplaats
benoemd tot Oosterseht
ln tolk btjde boekerj
desKoningj(1745),voortst0tlidderAcadé-

die hem naar Rom e riep en zich van cledegeljkheid zjnermethodeoverttligde.De groote
hitte dw ong hem intusschen,om de stad na
weinige dagen te verlaten,zoodathj tevens
hetbesluit nam ,om gehoort
,
ejevenaan de

prouve que lesChinoissolztuneeolonieEgyp-

mievanAvetensehaypen(1753)?t0tKoninkljk
censor, en t0t Opzlgter der Oudheden in het
Lnuvre(1769).llpbesteeddevooralveelmûeite

aan het Chineesch eu kw am op het zonderlinge denkbeeld, datde Chinêsehe sehrifttee-

kens ontstaan zouden Zlln uit 3 Egyptisohe
letters, zûodat vermoedeljk China door eene
Egyptische kolonie was bevolkt. Dit bljkt
lingen drong door t0t paus Johannes X f-Y , uit ztjn gesehrift: Mémoiret dans lequel on

uitnoodiging van zjn voormallgen abt, en

naar het klooster tePomposa tertlg te keeren.

Hj heeft 4 geschriftenachtergelaten,en van

deze is de pMicrologus Guidonis de disciplina

tienne (1T59)''.DoortleRfèvolutie verloorhj
zjne betrekking:zoodathj t0tgrooti
)armoede
verviel, en htj overleed te Parjs den 19den
Maart 1800. Van zjne geschrif
tt
pn konlt de
eerste plaats t9e aan zjne ,
?llistoire génlrale
des Huns, des Turtts, des M ogols et des
autres Tartares oeeidentaux (1756- 1758, 4
dln)''. Zjn zoon Cltrltien .
fzt
?z
lfi.
sJoseph de
G'
?
zùzke.
s,geborelzteParjsdel zosten At
lgustus 1759,hield zich desgeljksbezigmetde

artismusicae''hetbelangrjkst.Hieruitbli
jkt,
dat hj eene nieuwemethode van zangonderwjsbedachthad,waardoorhjzjneleerlingen beoefening van het Chineeseh, ging in 1:81
in staat stelde) om eene onbekende melodie

a1s resident nu r China en vergezelde în 1194
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het Nederlandsch gezantschap naar Peking, mentariusincanticacanticorum (1692)''
,- en
van waar hj in 1801 naarFrankrtlk terug- XCommentarius in Epistolam ad Romanos''.

keerde.Hier gafhj zjn rvbyage à Pekin, Guillem inot (Armand Charles, graag,
Manille et Isle'de France (1809,3 dln met luitenant-generaal en pairvan Frankrjk,geAtlasl''in het licht,- voorts op last van boren te Duinkerken den zden Mei 1774,
Napoleon eene door den zendeling Basili'lts de streed eerst in den opstand der Zuid-NederGlemona bewerkterDictionnairechinois,Fran- landers tegen Oostenrjk en trad vervolgens
çaisetLatin (1813)'7.Hj overleed in 1845. in Fransche dienst onder Dltmonriez.Na het

Guilandina Jwss. is de naam van een verraad van dezen werd 00k Guilleminot als
plantengeslacht uit de familie der Caesal- ver
dac
enis genomen,maarspoedij
wed
erhtopinvhec
ri
jehtvo
eten gesteld en eerst bp
pineën, w elke een s-deeligen kelk,5 bjna
geljke bloemblaadles, 10 helmdradenj een het leger van Poltegrlt,vervolgensalsadjutb bp het legex in Italië gevrj en gesteeld vruchtbeginsel en dubbelge- dant van M orea'
vinde bladeren draagt. De bloembladen en plaatst.In 1805 kwam hj bj den generalen

helmdraden zjn op den bekervormigen kelk
ingeplant.Demeeldraden zjn vrj enaanden
voet vlokkig, de helm knoppen eivormig.H et
vruchtbeginsel is plat,de stjl kort,en de

stempeleenvoudig.Depeuliseivormig,zamengedrukt, met stekels bezet, z-kleppig m et
1- 3 bolronde,beenharde,gladde zaden zonder kiemwit en met dikke zaadlobben. G.

staf,en in 1806werdhj vleugel-adjudantdes
Keizers.In 1808 zag hj zich gevoegd bj
den staf
lneekorps, dat Bessores
. van het ar

in Spanle aanvoerde, streed in 1809 weder
in Italië,keerde in 1810 naarSpanje terug,
woonde den Russischen veldtogtbj metden
grootengeneralenstaf,entradbjdenterugtogt
op als chefvan den stafonder M '
ltrat,werd

BonduoL.iseen afschuweljk stekelige hees- in 1813 bevelhebber eenerbrigade van het4de
ter met lange,nederliggende,zweependetak- armee-korps,Onderscheiddezich bj Li
itzenen
ken en ovale vinblaaYe
's in 3,8 of10-pa- Bautzen, bragt den 5den September generaal
tûtzbjZahnaaanhetwjkenensloegden
ren. Hj groeit in de keerkringslanden van Dobsel
Azië en Amerika en draagtin den Indischcn

28sten den aanvalder Zweden op Dessa'u af,

Archipel den naam van gondo en klio'
i;hj weshalve hj benoemd werd t0tdivisie-geneis de kzlkkerboom van W est-lndië.Van dien raal.Bj Hanau droeg hj veelbj t0tbehoud
heester gebruikt men in het oosten van tro- der overbljfselen van het Fransche leger.
pisch Azië,inZuid-Amerikaen W est-lndiëden Na den terugkeer van Napoleon van Elba
w orteltegen btlikloop,en de bittere bladeren werd hi
j chef van den generalen staf van
tegen onderbuiksziekten,terwjlmeneenevette het leger,hetwelk de hertog van Wdlvïtegen
olie uitdezadentegenverlammingvoorschrjft. den Keizer z0u aanvoeren.Na den slag bj
G.Bondncella L.groeito0k in oost-lndië en MFaterloo zag hj zich benoemd t0tdiezelfde
geljktOp devoorgaande.Van G.mieroplt
ylla betreltking bj het leger,datAröörde muren
Deo.bgzigtmenden worteltegen nierziekten. van Parjs vergaderd was,en sloot Op last
Gullielm a M art. is de naam van een van Daroltst de capitulatie met de hoofdstad.
plantengeslacht uit de fàm ilie der Palmen. In 1816 was hj n'erkzaam aan de Fransche
Het onderscbeidt zich door ongesteelde,een- grensregeling aan deRjn reorganiseerde het
htlizige bloemen op denzelfden kolf,nameljk oorlogsdepôt en werd hierover gesteld a1s
bolronde,3-bladige ynannelgkeyen klokvor- directeupgeneraal.In diebetrekking ontwierp

mige vrouweljke bloemen.De eenige soort, hj het plan t0t den Spaanschen veldtogt in
G.q
v dcbot
çtzM art.ofBaetris M B.genaamd, 1823)bragt als generaal-maloor het Fransche
groeit in de digte w ouden van Zuid-Am erika leger onder het opperbevel van den h:rtog
met een stam ter hoogte van 25 t0t30 Ned. '
van zlwozfl/wz:naarSpanle,en werd bj zjn
el en met bladeren, die 2 N ed.el laug en terugkeer t0t pair benoemd. In 1824 werd
bjna % Ned.el breed ztin,- voorts met hj Fransch gezant te Constantinopel en bevertakte kolven,en metvruchten,die in een

vorderde de hervormingsplannen van den Sul-

gekookten ofgeroostentoestandhetdageljkseh tan Op militair gebied. ln 1826 keerde hj
voedsel der inboorlingen uitmaken. Een en- terug naarParjs,gaferzjnepcampagnede
kele kolf draagt Q00 t0t300 vruchten.Geen

1823, exposé sommaire des mesures admini-

wonder alzoo,datde Indiaan zjnehutmet stratives adoptées pour l'execution de cette
zulke boom en om geeft.
campagne(1826)''in hetlichten keerdenaar
Guillaum e,eenverdiensteljkgodgeleerde, zjn gezantschapspostterug,jverig werkende
geboren tegen het einde der elfde eeuw uit voor de onafhankeljkverklaring van Grieeen aanzienljk geslacht te Luik, studeerde kenland.Daar hj in Maart 1831 de Porte
metzjn broeder SimonteRome,en werd in vjandig zocht te stemmen tegen de Russi1120 abtvan St.Thierry btjRheims.Hjwas schepolitiek,werdhj tert
lggeroepen.In 1839
een vriend vàn 8t.Wdrzlcrd van Ollirmclz en werdhj wederom belastmetderegeling der
een Zeer gel
eerdman.Laterdeed hj afstand Fransche grenzen aan de Rjn,en hj overvan zjne waardigheid, werd monnik in een leed te Baden den 14den Maart 1840.
Cisterciënser klooster, en overleed in 1150.
Guillochéren noemt men het insnjden
Yan zjne talrtjke werken noemen wj:pora- van allerlei ljnen, volgens eene bepaalde
tiones sive meditationes(1546)'' - ol
rracta- methode,in oppervlakten,welke men versietus de natura et dignitate amoris (1690)'',- ren wil.Die ljnen kunnen elkandersnjden
nTractatus de.contemplando D e0'') - pDe Ofin elkanderovergaan;zj kunnen o0k elknatura corporis d animae libri11'',- pC0m- ander rakende drkels, ovalen, ellipsen of
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anderekromme ljnen wezen.Zj kunnenregt
of gekromd zjn,evenwjdig loopen OfOnder
bepaaldehoeken elkandersnjden)en Ook uit
regte en kromme ljnen beide bestaan.Men
kan zulke versieringen uit de hand dtlol.
middelvan daartoegesclziktewerlttuiyenaan-
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digde I'elo Lepelletier dat de doodstraf
d00r onthoofding z0u Worden uitgevoerd.Toen
de Avetgevende Verga4eriny de Consti
tuante
vervangpn had, was n0g nlet beslist,w elke

wjze van Onthoofden m 0l1

Z0R aannem en,

à Varl den secretaris van het colzoodat 1)1
.01
lége van I-leelmeestprs, doctor AntoineZ/'
?.f'
J.j.

brengenq doch daar zullts veel moelte kost
en daarenboven niet naauwkeurig is, heeft (geboren teMetz i1l1723,overledenteParjs
men degltilloeheerbank,eene soort van draai- i11 1792), een gemotiveerd berigt verlangde

bank,uitgevondel
a.Hierbj kan men Opdrieër- gmtrentde bestewjzovan onthoofden.Lol
ds
1ei wjze werkzaam wezen. Bj hetmaken Mroes Op de doelmatigheid der onthoofdingsdier versieringen ltan de beitelrusten ()n de werktuigen wellte te voren in Engeland in
te versieren Oppervlakte bewogt)r wOrden,of zwang waren gewoest, en drong aan op het

het Orngekeerde kan plaats grjpen,ofmen gebruilt van een dtxrgeljken toestel. Daarop
kan Op beidewjzen te geljk wtlrken.Do0r- nam de Vergaderillg den 20Stan M aart 1792
gaans eohter volgt mt?n de eerstgenoemde

in dien geest een besluit,hetwelk den 25sten

methode. Natuurljk kan men gemelde opper- van diemaand doordeu Koning bekrachtiqd

vlakte in de meestversehillenderigtingen langs M'erd.Een D uitst'h w erktuigkundige,Seltmktt
den beitelbew egen,en daardoorallerleigroe- gcnaamd,vervaardigde Op lastvan den minisven doel) Ontstaan.Daar echer hetguilloclzé- ter R oland onder het Opzigtvan Lol4is zulk
ren der afzonderljke voorwerpen te veeltjd etàn werktuig. D en ltlden w erden daarmede
kost, vervaardigt men op deze wt
jze enkel proevel
'
l genomen 0P ljken,en het bleek,
matrjzen, waarmede men versierseleu Op de dRt (1(! t00St0l a211 d0 verwaehtingen beantiguren kan persen. llet gebruik van de guil- woordde.MenlllaatstedienophetGrève-plein,
locheexbank met de onuitputteljke verstthei- en de eerste,dle daaronderhethoofd verloor,
denheid harerbewegingen vereischt een geoe- was een straatroover,NicolasJ'
tzcçffd.vPelletier
fenden en sm aakvollen werkm an.
genaamd (25 April 1792). In den beginne
Guillotine is de uaam val
z hetwerktuig noemdemen datwerktuir naardeneigenljken
rtl?xfq
spzl,- weldra
meteene valbjl,hetwelk yedurendedeFran- uitvinderLoltiselte Ot'Pettt.
sche Omwenteling werd lngevoerd? ()
lu de echter werd er de naam aan verbonden van
ter dood veroordeelden te onthood'den. Het den geneesheer,diedaaromtrentdeeerstevoorOntleent zjn naam aan den uitvinder, den dragt gedaan had,en men noemde het geneesheer Joseplt J'
-t
ptlc: Glûllotin (geboren oolt Offieiëel - y'ulllotine.Omdatevenwelde
1738,Overleden 26 Mei 1814),en bestaatuit manrlekl van het Scllrikbewind er misbruik
2 door een dwarsbalk verbonden stallders, van gemaakthebbell,zjn aanvankeljk ongetusschen welke zich in groeven een zwaarj grondevooroordeelentegenhaarOntstaan.Later
scherp jzerbeweegt,hetwelk metkrachtop heeft luen haarvilrlleterd en inOnderscheidene
den nek van den daaronder gelegden veroor- Duitsche Staten ingevoerd.In ons Vaderland
deelde nederdaalt. D ezekerheid en snelheid, lS ZI
11)k de afsehudding van het Fransche
J 1
waarop alzoo het hooi'
d van den romp ge- J-uk eene vreem delinge gebleven, en thans,
scheiden w ordt, bezorgde aan dit w erktuig na,de afsehaffing der doodstraf,komt zj gede voorketlr boven hetmetde handgezwaaide ltlkkig niet meer te pas.
zwaard. M en meent, dat dit w erktuig reeds
Guinéa, een MTest-Afrikaansch kustland,

door de Perzen wasuitgevonden,terwjlzulke waarvan de grenzen nietmetJuistlleidbepaald
toestellen reeds vroeger bj verschillende vol- zjn,strektvolgcnsde algemeen aangenomene
ken van Europa in zwang waren. Tn ltalië
was het sedert de 13de eeuw etln voorregt
van den adel,door zulk een w erktuig,manZ3JiJ genaam d, te wOrden Onthoofd.K oenra-

bepalingen zich uitvan kaap Verga ofTagrin

aalzde zuideljke grenzen van Senegambiët0t
aan kaap Negro (110 N.B.t0t 16OZ.B.)?en
wordt verdeeld in Opper- ot'Noord-Gulnéa

#'
#0zran Zwaben verloor in 1268 te Napels en Neder-ofZuid,Guinéa,die bj den evenaar
onder zulk eene valbjl hetlevelz.Tn Duitseh- of liever bj den brpedtegraad (1OZ.B.
)van
land bediende men zich reeds in de middel- kaap Lopezaan elkandergrenzen.Zuid-Guinéa

eeuwen van een dergeljk werktuig,waarbj is ollder den naa'
m van Congo bekend,terechter llet jzer zjdelingsdoorden halsvan wtjlmen met den naam Guinea veelalNoo1*dden veroordeelde gestooten w erd.Men had er

Guinéa bedoelt.Het ligtover een afstand van

in Engeland,in Frankrtjk en Ook n0g in de 500 geogr.mjltennoorden van de uitgebreide
18de eeuw in de Nederlandsche koloniën, Golfvan Guinéa,wellte op haren noordûostewaar zj t0t teregtstelling der slaven dienden. ljken achtergrond de baajen van Benin en

Guillotin is derhalve niet de eerste uitvinder, Biafra vorm t.In en vöör laatstgenoem de lig-

maar hj heeft dat werktuig in Frankrjk gen de 4 Guinéa-eilanden, van welke Ferw eder ingevoerd.Als lid der Nationale Ver- nande P0, St.Thomas en Annobon aan de

gadering deed hj den loden October1789het Spanlaarden, en het Prinsen-eiland aan de

Portugézen behooren. De kustzoom is, behalve in het deltaland van de Niger, zeer
smal,hieren daar zandig en moerassig,doorgaans mild besproeid en met een weligen
plantengroei bedeltt, maar wegens het gemis
paalde men, op voorstel van den afkevaar- van goede havens en wegens de sterke branvoorstel, dat de doodstraf Op eenvoudige
en tevens 0P de zachtste wjze mogt worden
ten uitvoer gebragt, zonder daarbj evenwel
Van de Mxj
J*gjl Van teregtstelling gew ag te
maken. Eerst in het m idden van 1791 be-
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iing niet zeer toegankeljk.De hitte is er 3 Baskische provinciën in Spanle,grenstten

geTreldig grooten Nvordt eralleen in den re- noorden aan de Golfvan Biscaye,ten noord-

gentjd eenigzins gematigd.Die tjd valt in
hetalgemeen aldaartusschenJunjenOdober,
doch in sommige streken voor korten tjd
2-maa1'sjaarsen gaatveelalvan stormen en
Onwedersvergezeld.Deharmattan,dieereenige
maanden uit het noordoosten waait,brengt
er daarentegen eene geweldige droogte.Het
klimaat aan de kust is alzoo ongezond en

OostenaanFrankrjktdeBidassoa(grensrivier)
en Navarre, ten zuiden aan Alava, en ten
w esten aan Biscaye, en telt Op ruim 34 D

geogr.mjlomstreeks 180000 inwoners.Guipuzcoa is over het geheelbergachtig wegens
het Cantabrisch gebergte, eene voortzetting
der Pyreneeën, dat met steile wanden zich

aan de zuideljkegrenzendezerprovindevervoor den vreemdeling zeergevaarlt'k,terwjl heft.Erzjn voortsvelemineralebronnen en

men in de daarachter gelegene bergstreek de laagste terrassen van den Kong of van
Eetgebergte van Hoog-soedan - eenezachte,
zuivere en gezonde lucht inademt.Deze met
bosch begroeide en overhetgeheelvruchtbare

ertsen en 9 havens aan de kust.Men heeft
er enkel kustrivieren, van welke de Dera,

Ul-ola,oria, Urtlmea, Lezo (Oyarzum) en
Bidassoa devoûrnaamstezjn.Hetklimaatis
erzachten gezond,doch de bodem ?uitharde

gewesten zjn digt bevolkt met Heidensche leem bestaande, veelal onvruchtbaar. Het

stammen,die men in Strand- en Berg-Negers vruchtbaarste gedeelte is het dalvan Tûlosa.
onderscheiden kan.Deeerste zjn tengevolge Er groeit veel Ooft, en eene groote hoeveelvan den slavenhandelen van den omgangmet heid appels w ordt er t0t de bereiding van
Europeanen ontaard en bedorven, -- de eene soortvanappelwjn(zagardua)gebezigd.
laatsten daarentegen veelkrachtiger en beter O0k zjn er vele fabrieken. De hoofzstad is
ontwikkeld,maargedeelteltjk00kwederwoes- St.Sebastian.

teren oorlogzuchtiger.DebelangrjksteNeger- Guiscard (Robel'
t),hertog van Apuliëen
staten zjn er die van Dahomey, Ashanti, Calabrië, een zoon van Taneredo - 31HaltteBenin, Joroeba en Igbo.Afzonderljkekust- '
tl
ïDe, werd geboren OmstreekshetJaar1015.
gewesten vormen er, van het westen naar Zjn vader had een groot gezin en geringe
hetoosten,deSiérra-lueone-kust,eenkoloniaal bezittingen, zoodat zjne oudste 3 zonen,
Britsch gebied van kaap Verga t0t aan kaap W illem , Dayobel't en Hùmpltrey, het besltlit
M esurado, - de Peper- ofMalaguetta-ktzst, namen om ten oorlog te gaan naar Italië.
loopende t0t aan kaap Palmas en merkwaar- Voorspoed, vermetelheid en list bezorgden
dig dcordereyubliek Liberia,aldaarin 1821 aan W lllem het bezitvan Apulië,en R obert,

door de Amerlkanen ten behoevevan vrjge- die het voetspoor ztjner broeders wensehte te
maakte Negerslaven gesticht,- deIvoorkust, volgen, begaf zich, zoodra hj volwassen
waar,behalve een paarFranschefactorjen, was)meteene bendegelukzoekersdesgeljks
zich geene Euroyéschevolkplantingen bevin- naar Italië.Hieronderscheiddehj zich door
den,t0taan de mvier Assini,- deGoudkust, zjne dapperheid,zoodatdekrjgsliedenhem ,
t0taan deRioVolta,mettalrjkeEuropésche na den dood van W illem en Rùmpltrey,t0t
volkplantingen,- de Slavenkust,tot aan de graaf van Apulië uitriepen. Toen veroverde
Ri0 Lagostw aar de Engelschen devoormalige hj 0ok Calabrië,en inhetbezitvandatland
Deensche factorj Guita met hetfortPrinsen- werd hj in 1057 bevestigd doorpausNicola'
as
stein en Lagos, voorty de Franschen de be- 11,die hem te voren wegenszjne geweldeschermheerschappj over het Negerrjk Porto narjenin den banhad gedaan.UitdankbaarNovo bezitten,- de kustvan Benin metde heid verbond zizh G'
aiseard Om Jaarljltsaan
waterrjke delta-landen van de Niger,Bonny, den Heiligen Stoel eene zekere schatting te
enz.,- het koningrjk Benin,en eindeljk betalen, en daarop is de aanspraak yan den
meer zuidw aarts het Hoogland der Ambosen Paus op de leenheersehapqt
jvan Napelsgemetden berg Cameroen (4000 Ned.elhoog), grond.In Apulië voerde Glnseard den schepter
alsm edede weinig bekende kusten van Biafra Op eene zeer willekeurige wjze;hj hiefer
en Gaboen,t0taan kaapLopez.Depogingen,
om van de kustvan Guinéa in hetbinnenland
van Afrika door te dringen, hebben reeds
aan vele reizigershetleven gekost.Zie voorts
onder Nieww-Guinêa.

alle privilegiën op. Om Sicilië te veroveren,
hetwelk hem door den Paus wastoegezegdj

zond hj zjn jongsten broeder Roger aan het

hoofd van 300 man derwaarts.Deze veroverde
in 1060 M essina en versloeg, door R obert

Guinea Of guinje is de naam van eene ondersteund,het volgendejaarde Saraeenen

Engelsche gouden munt, welke aldaar van bj Enna.Hem was t9tbelooning doorzjn
1662 t0t1816 geslagen werd.Naarmenmeent, broeder de helft van Calabrië beloofd,doch
werd zj z00 genoemd, omdat zj heteerst Robert weigerde aan die belofte te voldoen
vervaardird werd van uit Guinéaverkregen en wilde zelt's Roger in hechtenis nemen.De
goud.Zj lsintweede,derdeen vierdedeelen aanhangers van Royer voorkw amen hem echverdeeld. Hare waarde is 21 Engelsche shil- ter,zoodat hj zelfin de gevangenisgewor-

ling, elk van 60 cent Nederlandsch.Zj is pen,doch doorzjnjongsten broederopedelechter nagenoeg uit den Omloop verdwenen, mûedige wjze wederin vrjheid gesteld werd.
daar zj in 1816 vervangen werd doorden Nu veroverde Royer het yeheele eiland en
souvexein (sovereign),welke de waardevan werd eerste graaf van Sicllië.Tevens onder20 shilling heeft.
Guipuzcoa, thans met den naam van

w ierp G'
ltiscard langzam erhand desteden,die
in het bezit waren der Saracenen, zooals
San Sebastian bestempeld,deoosteljksteder Salerno en Bari)en voegde alzoo de gewes-
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ten bjeen,die later het koningrjk Napels - Cltarles,cardinaalen bisschop vanRheims,
vormden. O0k naar eldershad hj voorzeker gewoonljk cardinaalvanLotharingengenoemd,
zjne overwinningen tlitgestrekt,z00 hj niet geboren in 1525,Overleden in 1574,waseen
w egenseen invalin Benevcnto door Geeyorins hettig vjand der Protestanten en een magVII in 4en ban gedaan w are.D oor de ver- tige minister onder I'
rans 11 en KarelfX ,
loving van zjne dochter Helena met ConstanAse
Ook Lolds doorgaans cardinaal#d G'
tî
jnDzfct
u ,den zoon enertkenaam vanM iehaël geheeten en overleden in 1578,had een beVII, werd hj in de zaken van Griekenland langrjken invloed 0P de gebeurtenissen Van
betrokken, zoodat hj zjn zoon Bohemnnd zjn tjd, Claltde, hertog Van Aumale 0n
belastte met de verovering van Cortbe, en de stichter van dezeljn,Onderscheiddezich
naar de stad Durazzojlde,waarhj op het als krjgsman$onder KarelIX en sneuvelde
leger van keizer Aleœi'tts Otlzzlzz:zz'
lf.s, hoewel in 1573 bj Rochelle,- I'
rançoi,
s,Maltheser
6-maalz0otalrjk alshetzjne,eene schitte- ridder en generaal der galejen,overleed in
rende overwinning behaalde.Reeds was hj 1563 na den slag van D retlx, - en Renêt
door Epirus t0tin Thessalonica en t0tin de markies ran .F!ù:f.f
./
'
,stamvadervan dezeljn,
nabjheid van Constantinopel doorgedrongen, desgeljksg'eneraaldergalejeneneendapper
toen hj tjding Ontving van een inval van krjgsman,stiert'in 1566.Deeerzuchtdezer
keizer H endrik IV in ltalië.Terstond snelde mannen boezevade reeds zbrans I zooveelbehj derwaarts,nadat hj hetopperbevelhad zorgdheid in,dathj Op zjn sterfbed t0tzjn

toevertrouw d aan Bohemnnd, dwong den
Keizer tot den aftogt,Ontzette Gregorius,die
in den Engelsburg belegerd was en bragt
hem naar Salerno in veiligheid.Daarop begaf

zoon de vermaning rigtte,om den overmoed
der G.
tbise'ste fntliken.ToehverhiefH endrik11

hen tOt zjne gunstelingen.Onder den zwak-

hj zich wedernaarEpirus,sloeg deGrieken

ken I'
rans .1'
T, wiens echtgenoote M aria
,$
'/'lfcrJ eelle nicht der Gnise's was, gelukte

in verschillende gevechten, veroverde m et

het aan den hertoq ran G'
l
fiye en den car-

zjne vloot onderscheidene eilanden in den dinaal van Lotharlngen, zich van de teu-

Archipel: en stond op het punt, om naar gels van het staatsbestuux m eester te m aConstantlnopel op te rukkent toen l1j den ken. Zelfs de listige Catltarina dec M edicL
l7denJulj 1085teCephalonia overleed.Zjne werd op den aehtergrond geschoven. De
zonen Bohemund en Royer verdeelden het R. Katholieke staatkunde behaalde daardoor
rjk4 eerstgenoemde verkreeg Tarente, en eene volkom ene overwinning,en de Hervormingsgezinde prinsen van den bloede, de
laatstgynoemdeApulië.
Gulschard (Kar1Gottlieb),de gunsteling Bourbons nlet den admiraal de CpD-gze ,w ervan I'
rederik de Grooteen bekend onder den den van allen invloed beroofd.De btlrger-oornaam van Q'
aint'
l
tsTcïliff.
ç,werd geboren te logen, w elke in die dagen Frankrjk teisterM agdeburg in 1724, studeerde eerst in de den, totdat H endrik IV den troon beklom ,

theolorie,trad echter weldra in dienst,en waren in schjngodsdienst-oorlogen,maarOntzag zlch in 1758 als kapitein in het gevolg
van Frederik de Grootegeplaatst.Gedurende
een onderhoud over den centurio Ieili'us,die

bjPolybiusvermeldwordt,noemdedeKoning
dien Ilicins.Toen Gwlsehard nu devrjheid
nam ,die fbut te verbeteren,zeide de Koning

wrevelig: rNu zult gj al uw leven QIfint'
tbs
Tcïlïff,
: heeten!''Hj bleefin de nabjheid des
Konings,die gaarne vertrouweljk methem

stonden eigenljk uitden onderlingen najver
der doorluchtige partjen.HertogIn
ranqois de
Gl
tise werd,nadathj het vuur van den burgerkrjg Ontstoken had,in 1563vöôr Orléans
op eene verraderljke wjze doodgeschoten.
Hjlieteenedoohterna,Catl
tarlna J.
ftxrftz,gehuwd m et den hertog Louisde Wozfr?ms-lfozlfpensier, en 3 vermaarde zonen, nameljk:
Henri 1, hertog van Gçfcdc,ert
kenaam van
de waardiyheden zjnsvaders,een oploopend

omging,werd bevorderd tOtkolonel,schreef:
DMemoi
' res militaires sur les Grecs et 1es man, die ln 1588 te Blûis op lastvan H enRomains (1758, 2 dlnl'' en rMémûires cri- tfrbk III werd Omgebragt, Loltis, caxdiquesethistoriques sur plusieurspointsd'anti- naal van Lotharingen en aartsbisschop van

quités militaires (1773, 2 dlnl'',en overleed Rheims, die een dag later het l0t van zjn
broeder onderging,- en Charles,hertog van
fluise is de naam van een beroemd her- M ayenne, de stichter van deze ljn,en overtogeljk Fransch geslacht, gesproten uit het leden in 1611.Van de talrjke nakomelingen
Huis van Lotharingen.Ol
waudet een Jongere van Henri I noemen wj: Cl
tarles,die de
zoon van René 11 van Lotharingen,werd in waardigheden zjns vaders erfde en! door
1506in Frankrjk genaturaliseerd entrouwde Richelie,a verbannen, in 1640 in Italiè Overer in 1513 m et Antoinette rtzzz Bonrbon,eene leed,
Clande,hertog ran C/lerr:ffqse,Overdochter van graafI'
ranLois de Vendôme.Hj leden in 1657,vooralbekend door zjnegeden 15den M ei 1775.

was bezitter van Aumale, Guise, Joinville, malin M aria van .
AoAtrzl-r ()zlfllz, weduwe
: en overleden
Elbeut'Alayenneenzw en ten zjnenbehoeve van den cûnnetable de .fzdfyzl:,
werd in 1527 het graafschap Guise in eene in 1679,- en de riddm-Aïeœandre Ttviy de
sd, die in een paar duëls de baronnen
hertogeljke pairie hersehapen. Hj Overleed G'lfit
in 1550, en liet 5 doehters na, van w elke ron A ffz, vader en zoon, deed sterven, en
de oudsted001*haarhuweljk metJaeob'
us T'
r in 1614 door hetspringen van een kanon Om
van Schotland de moeder werd der ongeluk- het leven kwam. Van de zonen van herkige Maria z
s'
/f
ztzrf,en 6 zonen.I'
ranlois (zie t0g Cltarles verkreeg de tweede, Henri TT,

onder)erfde de waardigheden van zjn vader1 hertog de Glïde (zie onder), de bezittingen
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zi
jns vaders. Riclzelien deed zjne goederen met het gevecht bj Dreux een einde nam ,
verbeurd verklaren, en hoewel de eigenaar

alwaar de hertog de G'
Z d: m et den conne-

z: grootendeelsterugkreeg,bleefhj van het table deM onlmoreney en denmaarschalk Saint-

hertogdom verstoken. Henri 11 Overleed in Andrl eene volkom ene Overwinning behaalde.
1664 zonder afstam melingen Da te laten De H ertog bereikte hierdoor het toppuntvan
nadat hj zjn neef Louis J'
tI
.
S:J?
A,hertog de magt en ltoesterde nu het plan,om ook de

Guise,Joyeuse en Angoulême t0t ert
kenaam

Koningin-àloeder terzjde teschuiven.Reeds

benoemd had.Met den zoollvan dezen,I'ran- in Februaxj 1563 Ondernam hj deverovering

çtpl Joseplt,isin 1675 de regte ljn derher- van Orléans,dat alshetwapenmagazjn der
togen de G'
Z d: uitgestorven,wier bezittingen Protestanten door Coliypy verdedlgd werd.
toen ten deel vielen aan het geslacht Condl. Bereidsllad hj zich van de voorstad meester
Afzonderljk vermelden wj:
gemaakt,toen hj door een Jopgen ProtesI'ranLois '
cczk LothaeinyentAdr/tw ran G'
lliy:, tantschen edelman. Poltrot uit Angoumols,
geboren in 1519 en wegens een lidteeken in die zitth achter struikgewas verscholen had,
het gelaat le Wcllfz'
/ genaamd.Hj waseen doodgcschoten werd. Dit geschiedde op den

der dapperste krjgslieden van zjn tjd, en 18den Ft
abruarj, en de vrede van Amboise
begon zjne glansrjke loopbaan Onder Hen- (Maart1563)wasdaarvan hetgevolg.
drik 11?diehem en zjnebroedersongemeen
Ilenri I rtuzLotharinyen,hertoy '
tllzl G'ltise,
begunstlgde. Na de invallen der Franschen oudsteu zoon van den voorgaande.Hj werd
in Lotharingen en de verovering van Toul? geboren in 1b50,was toegerust metuitmunVe
rdun en Metzj verdediyde de hertog de tende gaven naar ligchaam en geest,en gaf
G'Mide laatstgenoemde vestlng in November in den slag van Jarnae (1569) schitterende
1552 met slechts 11000 man tegen het leger bljken van d:
tpperheid. Om den dood van
van Karel Tzv,dat 70000 man telde,metzo0 ztjn vader te wreken, belastte hj zich in

gelukkig gevolg,datlaatstqenoemdehetbeleg den St.Bartholomaeus-nacht persoonljk met

moest opbreken. Uit ltallë, waar hj voor- hetverm oordel'lvan Coliyny.Toen na de kroospoedig gestreden had, na de nederlaag van

ning van H endrik I1I de zegevierendeProtes-

St. Quentin teruggeroepen en t0t luitenant- tanten btpgunstigd werden, bragt hj Onder
generaal der Koninkljke legers benoemd, voorwendsel van godsdiensttjver,maar eigensloeg hj aanstonds den lsten Januarj 1558 ljk om hetgezag van zjn Huis te herstellen
het beleg voor Calais, en reeds na verloop met andel'
e aanzienljke R. Katholieken in
van 8 dagen m oesten de Engelschen t0tde 1576 de H eilige Ligue t0t stand.De geheele
be
vol
ki
ng
z0u
m en Oproepen om haar te onovergave besluiten.Doorzjn krjgsroem)zjn
indrukwekkendvoorkomen en zjn aanzienltjk derstetmen en alle weêrspannigen gewapengeslachtondersteund,waagdehjhet,deprin- derhand ter dood brengen. Toen de K oning
sen van den bloede van het Hof van den zag,datde G'
t'
iset
s Op die wjzenaareene
zwakken Frans 11 te verdringen, en nlet zelfbtandige oppermagtstreefdentvoegde hj
zjn broedef,den cardinaalvan Lotharingen, zich in Novelzlbcr op den Rjksdag te Blois
zich allen invloed Op den Koning en de Ko- bj de Verbondenen. Nu ol
ztstond onder geningin-Moeder t0e te eigenen. Om de Boltr- weldige verwikkelingen een nieuwe burgeripzl.
s te verzwakken en de volksgunst te Oorlog, welke den 12den Septelzlber 1589 ein-

winnen,deden zj de Protestanten op degru- digde met den Vrede van Flex in Périgord,
weljkste wjze vervolgen.Voortszochten zj die niet zeer voordeelig was v00r de Pr0den ongunstigen toestand der schatkist door teslanten.De ziekeljke toestand des Konings

afpersingen te verbeteren. De cardinaal liet bragt den hertog de Gzfiye tOt het besluit,
zelf'
s te Fontainebleau eene galg Oprigten en Om de Ligue te vernieuwen en, gesteund
afkondigen, dat hj alle schuldeischers van door paus Grgqorius X ffT, te zorgen, dat
crtfrr: uitgesloten werd van
het Hof zou laten ophangen, z00 zj zich Hendeik van F '
niet binnen 24 uur verwpderden. Zulk een den troon. Nadat hj zich van de medewerdespotiek bestuurverw ekte intusschen schrik king van den Paus verzekerd had, liet hj
en afkeer, en Onder de leiding van Lo'uist in M aart 1585 de steden in het zuiden en

prins ran Condl, vormden de aanzienljkste westen van Frankrjk door de troepen van
Protestanten de zamenzwering van Amboise, zjne partj bezetten en deed bj den Koning

w elke den va1 der G'ltise's ten doelhad,doch aanzoek om cene overeenkomst te sluiten,
ontdekt werd en aan 1Q00 personen hetleven volgens welke geene andere godsdienstdan de
kostte. Onder Karel IX klom de magt der R.Katholieke binnen de grenzen desRjks
geduld z0u w orden. Deze Overeenkomst was
beide broeders, doordien zj een verbond
een driemanschap - sloten met den hertog oorzaak van den 00r1Og der drie Hendrikde A pzlfllprezlcty. Toen 0ok Antoine '
tlls Na- ken''! waarin de Koning van Navarre den
varre zich bj hen aansloot,zorgde de K0- Qosten octûber 1587 aan het leger derLigue

ningin, om een buryeroorlog te verhoeden, bj Coutras eene geweldige nederlaag toedat het tolerantie-edld uitgevaardigd werd.
Intusschen waren de G'
uLse'.g te overmoedig
en hunne tegenstanders te w revelig,Om zich
stil te houden. Na eene toevallige bloedige
botsing tusschen de Protestanten en het ge-

bragt. De hertog de CrfZ,
::, onder deze 0mstandigheid eene weifeling des Koningsvree-

zende, verwekte in Mei 1588 te Parjs een
opstand de< R.Katholieken,om den K oning,
dien hj in het Louvre in bewaring hield,

volgvan den hertog deG'
iddteVassy (Maart gevangen te nemen. H oew el de K oning ont1562)barsttedeeerste burgeroorlogult)welke snapte) w as de Koningin-M oeder den 19den
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Julj bereid, om met den hertog de G'
lfïd: dathj hierdoordeverheëng van Condê,den
eene overeenkomst te sluiten, bevattende, aartsvjand van zjn Huis, in de hand zou

werken,ondernam hj daarenteyen in 1653en
uitqeroeid zouden worden, dat men de be- 1654 togten naar Napels, om zlch aldaar van
dat de Protestanten te vuur en te zwaard

slulten van het Concilie van Trente z0uhandhaven ,en datmen aan de Ligue onderscheidene vestingen z0u uitleveren. De Koning
bekrachtigde dit staatssttlk, verhiefden hert0g t0t connetable en verklaarde den zwakken cardinaal van W offrôt?zl t0t eersten prins
van den bloede,waardoorde schoonste vool'uitzigten vool' den hertog geopend w erden.

hetgezagmeestertemaken.W eldra nam hj

Castellamare stormendexhand in,doch deover-

magt derSpanjaarden waszôô groot,dathj
zich wedermoestinschepen.Hj werd grootkamerheer aan het H0fvan Lodewj;k AVT',
en Overleed in Junj 1664 zondernakomelingen natelaten.Zjne rMémoires(1669,2dlnl''
zjn vermoedeljk Opgestelddoorzjn secretaris

op den Rjksdag, die den 26sten octoberte Saint-Yon.
Blois geopend werd, z0u de zaak haar v0lEindeljk maken wj n0g gewag van:
Jacgues de G'
lfi.
s:, die in do 14deeeuw te
komen beslag krggen.Inluiddels dûorgrondde
de Koning m eer en m eer de bedoelingen van Bergen in Henegotlwen geboren werd,t0teen
den hertog,zoodathj besloot,dezen te doen aanzienljk geslaoht behoorde en den 6den Feom brengen. Hiertoe koos Loiynao, kapitein bruarj1399teValenciennesoverleed.Hjwas
der Koninkljke ljfwacht,45 moedige edel- een Franciscanerm onnik ,diemetden meesten
lieden uit Gascoyne en verborg hen in het i
jver ten behoeve der geschiedenis van zjn
KabinetdesKonlngs.De herlg wasbjtjds eboortegrond dekloosterboekerjen doorsnufFewaarschuwd? maar vertrot
lwende op zjn telde.De vruchtvan zjn arbeidishethoogst
lnvloed, begat hj zich den 23sten December belangrjk geschriftpAnnalesHannoniae'')1001588 naar het verbljf des Konings,alwaar pende t0taan hetjaar 1390.
hj,n0gvôôrdathj zjn degen k0n trekken, Guitarre (De) is een uit de citervoortmettalloozedolksteken werdafgemaakt.Zjn gesproten instrumentm et zes snaren, die van
bxoeder, de cardinaal? werd den volgenden

onder Op eta?d,y,b en e gestem d,metde

dag, omdat hj dreigendt, wporden tot den vingers der linkerhand gegrepen en met de
Koning gezegd had, in (le gevangenis neêrgesabeld.De hertog van zYayeîlne Ontkwam
aan dit bloedbad en plaatste zich aan het
hoofd der Ligue, maar m et den glans van
het Huis der Gnise's was het gedaan.
H enri11 rtzzlLotkarinyen,ltertoy ran G'l/iye,

regter getokkel
d worden.Deruitarreisdoor

deArabierenofMoorenvanAtklkanaarSpanje

gebragt 0n vandaar OV0r Europa verspreid.
Men heet'
t ook gtlitarren m et 5 snaren! alsm ede die in den vorm eener lira.De gultarre
d'amour, in 1823 te W eenen uitgevonden,is

pair van Frankrjk. Hj werd geboren den eene wtjziging van '
tOorspronkeljk instrument

4den April 1614 en genootw egens ZlU1110 rid- De gtlitarre dient minder t0t solo-instrument,
derljke hoedanigheden de algemeene gunst dan t0t begeleiding Vall den zang,Tvaarvoor

aan het H0f van Lodewjk XI1I.Daar hj zj zeergeschiktis.
bestemd was voor de dienst der Kerk, had
Guizot (François Pierre Guillaume),een
m en hem m et praebenden Ovtlrladen en zelfs Franseh staatsmalz en schrtiver, van Protest0t aartsbisschop van Rheimsbeuoemd,maar

tantsche ouders op den z
lden October 1787 ge-

toen Ricl
telielbvernam,dathj zjnehandhad boren te Nîmes, verloor zjn vader,dieals
toegezegd aallprinses Anna '
ptzzdM aïtt'
tta,ont- advocaatwerkzaam was,in 1794 op hetschasloeg hj hem van alle kerkeljlte waardig- vot, waarna zjne moeder de wjk nam naar
heden.De hertog koos nu de krjgsmansloop- Genève, waar haar zoon het gymnasium en
baan en sm eedde in 1641 eene zamenzwering daarna de académie bezocht.In 1805 ging hj
tegen Ricltelie'
tt, die eehter ontdekt w erd, naar Parjs, Om er in de regten te studéren
zoodat hj alleen dooreene vltl
gtnaar Vlaan- en van 1807tot1808washj huis-onderwjzer
deren zjn leven kpn reddell.Schoon van al bj Stap-fer,in dien tjd Zwitsersch gezant bj
zjne goederen beroofd,huwde hj te Brussel de Fransche Republiek,waar hj gelegenheid
met de Jonkvrouwe Honorêe de .
fdzyFlc.
<? vond om zich t0e te leggen Op de D uitsche
keerde echter na den dtlocl van Rieltelie'
u en letterkunde en wjsbegeerte. Tn 1812 werd
van Lodewl
jk XIII naar Fraul
tli
2
jk ttrug, htl benoemd t0t hoogleeraar in de nieuwere
waar hj zie'
h weder in het bezitwlstte stel- geschiedenisaan deSorbonne,en bj den val
1en van alzjne titels,waardighetlen en goe- van hetKeizerrjk,Opaanbevelinj vauRoyerderen. Om 'sPausen toestenlming t0t ettce

Ct?/ltv#, tOt secretaris-generaal bp hetm inis-

echtscheiding te bekomen,begaf hj zich in térie van Biunenlandsehe Zaken,eene betrek1646 naar Rome) en een Opstand te Napels king, die hj bj den terugkeervan Napoleon
bragt hem op het denkbeeld, oln de oude van Elba liet varen, om Lodetvqk XT'
III
regten van het huis van A1
j2.o'
tb,waartoe hj naarGentte volgen,waarovermen hem later
behoorde,te doen gelden.Hj plaatste zich we1eens Op debitterstewjze hard gevallen
derhalve in Novem ber 1657 aan het hoot'd
der opstandelingen, die hem echter weldra

is.Xet de Bonrbonsteruykeerend,behoorde
hj gedurig t0t nieuwe mlnistérie's,bj wier

verlieten,zoodatde Spaljaarden heln inhechtenisnamen.Eerstiu Augtlsttls1652werdhj
weder Op vrje voetengesteld,en wélin de
hoop, dat hj met de Fronde tegen het
H0fz0u zamenspannen.Daarhjechterinzag,

va1 hj telkens hethoogleeraars-ambtweder
opvatte. Als constittltioneel koningsgezinde

Ontwikkelde hj het programma van zjne
partj in het geschrift: PDU gouvernement
représentatif et de l'état actuelde la France
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(1816, 4de omgewerkte druk 1821)''. 00k gelschegesehiedenisenletterkundebezorqden
stichtte hj met Royer-collard dedoctrinaire hem aldaareen grootaanzien,maaralsdlploschool,diealle vrjheden,welke deopenbare maat legde hj weinigbedrevenheid aan den
orde niet bedreigden, in beginsel huldigde, dag.De oosterschekwestiewerd onderzjne
maar de invoering daarvan naar Omstandig- Oogen doorhetverdrag van 14 Julj op eene
heden verdaagde. In dien geest is hetboek voor Frankrjk beleedigende wjze beslist.
van Cdzpfgeschreven:rDesmoyens de gou- Toen Lodewj
;k FïJY.
îhet ministérie Tl
tiert
vernement et d'opposition dans l'état actuel ontslagen had, aanvaardde Glâzot deze nalade la France (1821)'',waarin hj metzjne tenschap Onder het voorzittend bestuur van
gewone behendigheid het autoriteitsbeginsel den maarschalk Soltlt,zichdaarbjbelastende
handhaafde. D00r zi
jn tegenstand tegen het metde portefeuille van Buitenlandsche Zaken
ministérie Villèle verloor hj alzjne staats- (Q9 October1840).Ditwashetlangstlevende,
ambten, en daar hem het houden-van voor- maar0ok hetlaatstekabinetderJulj-dynastie,
lezingen verboden werdybepaaldehj zïchbj het dnode werktuig van de staatklmde des
het oystellen van geschied- en staatkundige Konings,die t0t elken prjs vrede methet
geschrlften.W eldra verscheen zjne pllistoire buitenland en in Frankrjk stilstandbegeerde.
du gouvernement représentatif (1821- 1822) G'
tdzot toonde jegens de oppositie en hare
2 dlnl'',eene tweedeuitgave van zjne vool
-- aanhangers Onderhet volk eenetrotsche minlezinyenyeene pcollection dempmoiresrela- achting en beroemde zich zelfsOpzjneverretifs a l'histoire d'
Angleterre (1823 enz. 26 gaandeimpopulariteit,doch legde bjverschildlnl'? eene rcollection de mémoiresrelatifs lende gelegenheden tevens z00 veelzwakheid
à l'
hlstoïre de France (1823 enzt31 dln),,t aan den dag,dathtjernietweinigt0ebjgeen de rllistoire de la révolution d'Angleterre dragen heeftOm denJulj-troon in eenkwaden
(1827-1828, Q dln)''.Hetmini:térie Marti- reuk te brengen en tedoen instorten.Toen in
pwcc stelde hem wederin hetbezitvan zjn Febnlarj 1848 hetVoorloopigBewindhem en
leerstoel aan de Sorbonne en van zjnebe- zjneambtgenooteninstaatVan beschuldiging
trekking alsstaatsxaad (1828):en hethierop stelde, gelukte het hem , naar Engeland te
volgendetjdperk washeteenlgezjnerpopu- ontsnappen. Nadat hj vrjgesproken was,
lariteit.Alshoogleeraarvormdehj metColt- keerde hj naar Frankrjk teruq en deed
sin en Villemain een beroemd driemanschap, vruchtelooze qogi
ngen, Om t0t lld van het
dat een glansrjk licht verspreidde over de W etgevend Llgchaam te worden gekozen.
studérende jongelingschap te Parjs, en in Voorts stelde hj zich in betxekking metde
dattjdperk schreefhj0ok zjnebelangrjkste hoofden der anti-xepublikeinsche partjen en
werken, zooals: rcot
lrs d'histoire moderne werd een jverigvoorstander van defksieof
(1828- 1830, 6 dlnl'', - rllistoire de la van eeneherstelling vanhetKollinkljk gezag
civilisation en Europe (1845)',en nllistoire op grond van eene overeenkomst der beide
genérale de la civilisation en France(1845, verdrevene Vorstenhuizen, - een gevoelen,
4 dln).Delaatstgenoemde2werken zjnlater dathj in brochuresen dagblad-artikelen z00
btj herhaling uitgegeven.Tevens zag hj zich veelmogeljjk zocht te verspreiden.
tot lid benoemd van de Kam er van AfgeGedurende zjne loopbaan alsministeronvaardigden,alwaarhjhetministérie Poll
ynae derst
zheidde hj zich doorkoeleterughouding?
m et krachtbestreed.
raadselachtige geheim zinnigheid, een taal
Na de omwenteling van 1830 werd htlvoor- vastklem men aan de portefeuille en eigenzinloopig minister van Openbaar Onderwjs, nigheid, in één woord,door alle eigenschapnam zitting in het kabinet-zc/ff:,maarge- pen van de m eestedoetrinaire staatslieden.A1
voelde zich afkeerig van de vrjzinnige rig- heeftmen geene reden om zjne persoonljke
ting van den Eersten Ministex, zoodat hj regtschapenheid in twjfelte trekken,tochliet
zjn ontslag nam. Daarentegen ondersteunde hj omkoopertj bj verkiezingen oogluikend
hj het ministérie-T/riez met den geheelen t0e, verhinderde niet,dat in hetbinnen-en
aanhang van constitutioneel-monaz'chalen,die btlitenland veile dagbladschrjvers bezoldigd
hem t0t hoofdleider gekozen hadden, en werden, en belette evenmin, dat sommigen
vormde vervolgens met Thiersen de.
zfrt
l
yli: zich ten koste derschatkistverrjkten.opde
het kabinet van 11 october 1832.Als mlni- tribune sprak htJ steeds in gekuischte taal)
ster van onderwjs hadhj gedurend:4Jaar maa'
r op meesterachtigen toon.Zjnegebaren
zoow el in den m inisterraad als in de Kam er waren eenvoudig en si
erljk;zjne welsyregrooten invloed,en hj heeftveelgedaan om kendheid k0n men eer krachtig dan schltteend noemen. Steeds beheerschte hj zich
het onderriqt in Frankrjk teverbeteren.Na r
zjne aftredlng behoorde htj onder hetmini- zelven en wist de grootste ergernis te onderstérie-e oll weder t0t de Oppositie.Hj ver- drt
lkken.Als geschiedschrjver overbluft hj
bond zich hiertoe met tegenstanders van het vaak den lezer door magtspreuken,in plaats
ministérie, wier gevoelens volstrekt niet van de gronden zjnerbewering behoorljk te
strookten met de zjne,en verweetderegé- ontwikkelen,terwtll00k de vorm ,watbuigring, dat zj het autoriteitsbeginselniet wist zaam heid en bevalligheid van taal betreft,
tbizot werd in
te handhaven.In 1840t bj het begin der veel te wenschen Overlaat. G'
Oostersche verwikkelingen, ging htj als gezant naar Londen en behield die betrekking
bj het optreden van Thiers.Zjn naam ,zjne
geloofsbeljdenis, zjne geschriften over En-

1832 lid der Académie des sciencesm orales
et politiques,- in 1833 van de Académie
des inscriptions et des belles lettres, - en
in 1836 van de Académie Française,zoodat

GUIZOT- GULDEN VLIES.

hj lid wasvan de3 klassenvanhetInstltuut.
In 1872 was hj lid van de Protestantsche
Synode te Parjs, waar hj zich c
loor zjne
conservatieve gevoelensOnderscheidde)en hj
overleed te Val-Richer, den 12den September
1874.Van zjne geschritten vermelden wj
nOg:pWashington (1841)'',eeneinleidingt0t
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daar), nameljk eene gouden munt, welke

lnten van zilveren guldens,
laatste,na het ml
den naam valz yondgulden Ontving. Volgens
eene verordening van keizer Ikrdinand I van
1559 m oesten 72 goudguldens een mark goud

van 181/c karaat bevatten,doch in de lide

eetlw werd de goudgulden door den ducaat
der Vie, correspondance et êcrits de W as- verdrongen. De zilveren guldens kwamen in
NMe
inrmo
tonire(1
839-1840,6 dln)'', vooralzjne het midden der lide eeuw in Zwitserland,
s pour servir Jt l'histoire de m0n de Nederlanden en Polen in gebruik. De

temgs (1850 enzl'',- pMelanges politiques oostenrjksche gulden is verdeeld in 100

ethlstoriques(1869)'',- terwjlhj zich het kreutzers, en 45 zulke guldens gaan op één
laatst bezig hield m et ecne rl-listoire de tolpond fijn zilver, terwjl van onze NederFrance racontée à mes petits-enfants''.

landsche guldens 527/) op een tolpond fl
jn

Zjne eerste echtgenoote, Elisabetk O1cr- zilver gaan,zoodat de Oostenrjksche gulden
lotte Tc,
lllïw: de X :ZIJI,ZI, geboren te Parjs in innerljke waarde den Nederlandschen gal'
den zden N ovember 1773, sehreef romans, den vrj precies 17% centt
e boven gaat.Nu
verhalen voor kinderen enz., die onder den in Polen de Russische munt en in Dtlitschtitel: nEssais de littérature et de morale''in land een nieuw stelselisingevoerd,behoeven
1802 in het licht verschenen. In 1812 trad wtj over den Poolschen en Duitschen gulden
zj in het huweljk met G'
tûzot. Hare ge- nietuitte w eiden.

Guldenbladboom , zie Cl
trysopltyllnm.
(
le Académie bekroond. Haar voornaamste
Guldengetal Of maaneirkel is de naam
geschrift draagt den naam van rLettres sur eener periode van 19 jaar,na wierverloop
l'éducation (1826, 2 dlnq 2de drtlk 1828)''. d
e verschillende schjngestalten van demaan
Zj Overleed den lsten Augtlstus 1827. - Juist weêl' 0P dezeltde dagen en tjdstipjen
Daarna hertrouwde Gizp/ met Margnerite Van het zonnejaar vallen. In heteersteJaar
Andrle .
F1ï,
st
zDillon,eeneniehtzjnereerste dezerperiode valt de nietlw e maanopden eervrouw .D eze, geboren den zosten M aart1804 stenJanuarj enhetheeft1t0tguldengetal.Om
en overleden den llden Maart 1834, heeft hetgul
dengetalvooreengegevenJaartevinden,
zich desgeljks alsschrtifstervan Opvoedkun- verhooge men het cjfer van datJaarmet1
dige werken bekend gemaakt.
en deele het daarna door 19,dan ishetoverGuldberg (ove llöegh-),een verdienste- schothetguldenqetal.Deoorzaak dezerhan-

schriften voor de Jeugd zjn meermalen door

li
jlt Deensch staatsman geschiedschrjveren delwjze isligtln te zien,wanneermen begodgeleerde, geboren te Horsens den lsten denkt, dat di
e bjvoeginq 5an het getal 1
September 1731,nam op gevorderden leeftjd onnoodig z0u wezen, indlen het eerstejaar
metSehytte,Sneedor
f en anderen deelaande onzerjaartelling tevensheteerste diermaanhervorming van den Deenschen proza-stjl,en periodewas.Degeljkheid der schjngstalten
wedjverde in zjne uitstekend: p'
Weltge- in de opvolgende perioden isw e1niet volkoschichte (1768- 1772,dl 1- 3) in pragmati- men,maar toch naauwkeurig genoeg:om tOt
sche ontw ikkeling met Tltuoydides en in
kracht van stjlmet Flci/z?:y.Voorts schreef
hj: rzeitbestimmung fiir die Biicher des
Neuen Testaments(1785)'' eneene Uebersetzung des Neuen Testaments m it Anmerkungen (1794, 2 dln)''
. Van 1775 t0t 1784

was hj lid van het ministérie e1
& zocht
de staatsbelangen in Christeljk-historischen
zin te bevorderen. 0014 als am btman van
Aarhuus-stift (1784 tot 1802) heeft hj veel
goeds t0t stand gebragt. Hj Overleed den
8sten Februarj 1808. - Zjn zoon,I'
rederik

grondslag te dienen voor de bepallng van

den tjd dermaansverdllisteringen.
Guldenroede (Solidago L.4ofgoudroede
is de naam vyn een plantengeslacht uit do
familie derZaamgesteldbloemigen.HetOnderscheidtzich dooreen overeenllggend Omwindsel, een naakten vruchtbodem , gestraalde

bloemen metgeljkkleurigelintbloempjes(d00rgaans 5): en harig zaadpluis.In 0ns Vaderland groelt de gemeeney'
aldenroede (S.Virgauxea L.
4 met een regtstandigent rolronden,

zachtharigen, van boven vertakten stengel,
S J/ A-Gnldbery, geboren den 26sten M aart ovale, eenigzins harige, scherpgezaagde bla1771,heeft a1s dichter een goeden naam ver- deren,en zjdelingsche en eindelingschegele
worven.Hj verkeerde van 1805 t0t1810 aan bloemtrossen. Van de buitenlandsche soorten

het H0f te Kiel en gafin dien tjd de rzei- behooren onderjcheidenet0tde sierplanten.
tung fiir Litératur und Ktlnst in den dëniGulden vlles (De ridderorde van het),
schen Staaten'' in het licht. Later woonde eene der oudsteen aanzienljkstewereldljke
hj ambteloos te Kopenhagen, en overleed ridderorden,isden loden Januaxj 1430ingealdaar den zosten September1852.Hjschreef: steld te Brugge door hertog Fivps 4:c.4 .Bo,ttrXSamlede Digte (1803,2dinl'', en psam- ot
/t
?zl#ïi bj gelegenheid van zjn huweljk met
lede Smaating (1815- 1816,3 dln)''.OOl
top lsabella etzzlPortugal.De orde werd opgerigt
hetgebied der Deensche taalmaakte hjzich t0t bescherming der Kerk; hj stelde zich
verdlensteljk ,en hj heet'
t dichtt'
l'ljke Over- zelven en zjne opvolgtars aan t0tgrootmeeszettingen geleverd van de werken van ver- ters,bepaaldehetaantalriddersop 24,waarbj
schillende Latjnsche schrjvers.
het volgende jaar door hem 7en laterdoor
Gulden (De),in hetLatjn jlorengs,was Karel Fr n0g 20 gevoegd werden,en schonk
ûorspronkeljk dezelfde als deyorj;n (ziea1- aan de ridders een orde-gew aad, dat intus-
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schen weldra afgeschaft werd,benevens eene
gouden keten,waaraan hetridderteeken hing.
l?ele aanzienljke Nederlanders zjn in het
bezit geweest dier orde.llaar zinspl-ellk is:
Pretium n0n vile laboris''.Hetlaatste kapitte1 werd in 1559 te Gend gehouden.Thans
n0g wordtdeze orde verleend door de lfrgon

van oostenrjk en dievan Spanje.
Gulich (Abraham van),een Nederlandsch
beoefenaar derwjsbegeerte,geborenteHeusden in 1642, bezocht de Latjnsche school
en de académie te Njlegen, alsmede de
hoogeschool te Leiden, waar hj reeds den
667 een btlitengewogn profes17denJanuarj 1*
soraat aanvaardde met eene poratio de vero
ac perpetuo omnis Propheti
ae objecto''.Een
Jaar later werflhj hoogleeraarin de wjsbe-

datop bjna 6 D gepgr.mjlomstreeks50000
inwoners heeft.
Gum binnen9hetoosteljkste districtvan

de provincie Pruissen en van de Pruissische
monarchie! het oude Pruissisch Litthauen,

t
elt op rt
llm 298 (J geogr.mjls/4millioen
inwoners: en is in 16 arrondissem enten verdeeld. Een
' van deze draagt 0ok den naam
van Gumbinnen en heefteene tlitgebreidheid

van 13 L
-j geogr.mj1met ongeveer50000

inwoners.- De districtshoofdstad heet 0ok
Gumbinnen en ligt aan de Pissa en aan dell

Oosterspoorwey,niet ver van de Russische

grenzen. Zj ls regelmatig aangelegd, bezit
een gymnasitlm,eeneopenbare boekerj,een

landbotlwgenootschap enz.,benevensomstreeks
10000 zielen,die in den bloeivan handel en
geerte en welsprekendheid aan hetgymnasium njverheid hun bestaan vinden.
te Ham ,en in 1679 hoogleeraar in de CarteGum oëns (Nicolaas Emanuel Frederik
siaansche wjsbegeerte te Franeker:waarl1j de),zoon van den luitenant-kolonel0n kleineene 1Oratio de admiranda hominis natura'' zgon van den generaalvan dien naam ,gebouitsprak, doch reeds den 3lsten December ren in 1790 te orbe in Zwitserland,bezocht
van laatstgenoemdjaaroverleed.Hj schreef: de militaire school te W eenen,woondeinhet
XDisputationes philosophicae'', - p'l'heologia regement van den prinsde.
Eù32:metonder-

Prophetica (1675,2 dln;2deverbetert
le drt
lk scheiding develdtogten bj van 1805t9t1808,
1690)''1- en eenige rorationes''.
streed met roem in Spanje en trad in 1815
G ulik (Jiilich)is denaam van een v00r- in Nederlandsche dienst. B# het uitbarsten
malig hertogdem ,op den linker oevervan de derBelgische Omwenteling washj lt
litenantRjn gelegen en thanst0tdePruissischeRtin- kolonel, ging a1s parlementair naar de voorprovincie behoorende.Hetbeslaat75 E3 geogr. lûopige Rtlger
'ing te Brtlssel,bleefer gevan-

mjlen telt Ongeveer 400000 inwoners.Het gen t0t1831,zag zich na zjn terugkeerbeis ontstaan uitde Jiilich-au,diebestutlrdwerd
door graven, welke sedert de llde eetlw in

vorderd t0t kolonel,bewees in decitadelvan

vervalvan het hertogdom Neder-lxotharingen,
waaraan het ondergeschikt was. onder genoemde graven onderscheidde zich vooral
graaf W illem F , die in 1336 door keizer

g
ewond,zoodathj (
lenzlstenDecember1832
ln het hospitaal te Antwerpen overleed.Op

Karel IV den titelvan hertog verltreeg.Eén

D tlitsch geslacht.Daartoe behoorde:

van zjne zonen verwierfdool'zjnhuwel/k

Karolineron G'
l
fz3#drt
r
?#e,eeneverdiensteljke
dichteres. Zj werd geboren te Karlsruhe den
llden Februartj 1780 en vertoefde als stifts-

Antwerpen belangrjke diensten gedurende
het erfeltjk bezitbleven van hetgraafschap, het beleg, en werd bj het doen derronde
'*de overgave d001*een b0m zwaar
terwjl dit t0t zelfstandigheid kwam na llet daags vö01
het kerkhof te '
sHage is een fraaigedenk-

teeken ter zjner eerdoorzjnewapenbroetlers
Lodetvj;k .
I'T'
Mt0tmarkgraaf enrjksschepter- opgerigt)
drager benoemd werd en in 1357 van keizer
Gttnderode is delzaam van een adelljk
het graafschap Berg, en de ander hetgraatl
Bchap Geldex,en aldie landen kwamen later

te zamen onderhetbewind van hertog Adolf
(1420).De laatste manneljketelg van dezen
stam , W illem T'
YJJ,liet i111511 zjn gebied
achter aan zjne erfdochter M aria,gehtlwd

met Joltan de Vredelievende,hertog van Cleet'.
Toen deze in 1521 te Cleefhet bewind aanvaardde, werden alzoo Gulik en Berg hiermede vereenigd,doch nietzorlderprotestvan

dame m eestalte Franktbrtaan de Main.V01

geestdrift en dweepziek van aard,vervielzj

t0t de grootste sûmberheid,toen Crenzerjde
beroemde otldlleidkenner,eene methaar aan-

geknoûpte betrekking rOekeloos verbrak.Zj
gevoelde zich daardûorzogzeer gekrenkt,dat
zj den 26sten Julj 1806 lneteen dolk een
einde maakte aan haar leven. Onder den

dezjdederSaksisch-Albertjnscheljrl,welke naam Tian heeft zj rGpdichte und Phantadeze landen in leen z0u ontvangen. Toen sien (1804),en ppoetische Fragmente (1805)''
voorts den 25sten Maart 1609 het Uleefsche
vorstenhuis methertog Joltan Jls/îezzluitstierf,
nam de G'
uliksclte s'f/ccdl.s'l:-pprlp.g een aanvang, die eerst in 1666 eindigde m et de
schikking, dat Cleet', Mark en Ravensberg
aan Keur-Brandenburg, en Gulik en Berg
aan Pfalz-Neuburg zouden ten deel vallen.
Na latere wisselingen is dit gebied dool'het

in het lichtgegeven,de uitstortingen van een
diep gevoel? dat zich evenwel in het onbestemde verllest. De gedachtenis dezer V'OII5V
is door Bettina von ..#.zwïzzl in haar geschrift

DDie Gi
inderode (1840,2 dln)''verlevendigd.
Gundling, et
ln Dtl
itsch geleerde, gebo-

xen te Kirchen-sittenbach bj Niirnberg den
25sten Februarj 1671, stt
ldeorde te Jena,

Congrés te W eenen (1814)aan Pruissen toe- Altdorfen Leipzig in degodgeleerdheidjprogewezen.Het hertogdom Gulik is toen bj de moveerde te llalle in de regten,werd er in

districten Akenj Keulen en Diisseldorfinge- 1705 btlitengewoon, in 1706 gewoon hoogdeeld.D e kern van hetverdwenen hertogdom leeraar, benevens consistoriaalraad en later
is het tegenwgordige arrondissement Gulik, Koninkljk raadsheer, en overleed den 9den
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December 1729. Van zgne gesehriften V0rme
,llistoriederGelahrtheit(1734173ld
6en5wj
dln),1,en '
?Gundliugiana (1741)''.11j
,
W aS een zeerverdlenst
eljk regtsgelcerde.
z
fz3#Zjn broeder Jakob Palll,vrtjheervon G?
eell broeder Va11 den voorgaandet geboren den lgden Augtlstus 1673, detpd eene
reis door Holland eB Eflgeland ttll w erd in
1705 hoogleel-aar aall de riddcracademie te
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spreiden Van nuttige kt
lndigheden.Hj was
Oprigter van de Koninkljke Noorweegsche
Maatsehappj van W etenschappen, en over-

leedteChristiansand 0j)den23sten September
1773.Vool'
allegde hk zich metgoed gevolg

Op de kruidkunde t0e en schreef: pFlora
Norvegica,Observationibus praesertim oecono-

rnicislocllpletata(1766- 1772,2dln)'',waarin
de bost
shrjving vall 1118 plantensoorten is

Bexljn.Kolling Frledvielt'
ftr'
Jl/
zelop
zfl)ell()em(le opgenom en,benevens een aatltalalzdere werhem t0t historiograai, en overlaaddtl lzt'lll

kell. llet geslacht Gunnera is door Linnaegs

met titels,maarht
jNvas wegells zp-llf
?trotseh- naar hem genoem d.
heid,verwaandheid en llotzteriglleid lletvoorG unnera L.isde naam vanleen qlantenwerp vall dtlll spot dtll'Lovelingen.OOlk 19f)- geslaehtuit de fam ilie der H aloragideen.Het
hoorde l1i
Jt0tdeleden vau llettt
lbalksoellegie Olzderscheidtzieh door tweeslachtige en tweedes Konings, wasin ztjue iaatste ltlvenqjarell lluizige bloem en, door een met de noot
zelden nuchter,overleetittlPotsdam de llden vergroeiden)besvorm igen,viertandigen kelk,
April1731 en werd uitkortswi
jlineen Bri
jn- dool- 2 m eeldraden, door een gespleten,behaarden stam per en hangende zaden. Het
vatbegravelz.
Gundulitsj (Iwan)of Giovann'lGpzz#pltz, Omvat Overbljvende,stengelloozekruiden in
een veruaaard Serbisch dichter en de zoon Azië,Atèika en Amerika,metgesteelde)l1aVan den geschiedscl
lrjver Ikans &tf03#@?J@&p', g0110Pg ronde w ortelbladeren en t0t digte
werd geborell te Ragusa den 8sten Jauuari
j aren zaamgepakte bloomen. STan (I. ycllrl
1588, belloorde tOt een aallzierlli
jl
t geslacht llaiz et Par., die in Uhilien Peru op moeen maakte ztllke snelle vorderingell in de rassige plaatsen grooit, gebruikt men den

hj reeds op jeugdigen wortelalszamentrëkkend middtllen deatkeregtsgeleerdheid!dataul
leeftjd aanzienltke bten bekleedde in t1() sttllilde vleezige bladsteltln als voedsel.

aristoeratische rept
lbliek van Ragusa.Zjlze
Gttns, il
4hetllongaarsch Köszeg,is eene
gedichten vormen een spiegelvan zi
jlltjd. Koninkljkevrjstadaalldeevenzoogenoemde
jke rivier in het Hongaarsehl?comitaatEssenburg
Zi
j getuigen vaiz eene classiekee1Christeli
vorming,alsmede vandellllardl
zekltigenstrjd, en telt omstreeks 10000 inwtlners die zich
vooral door de Slawen tëgeu dti Ttll-ken ge- met lakenweverj? t
lot'
t- e11 Avjnbouw enz.
voerd. Hj Overtrett al zjne vOorgaugersin bezïg hotldell.Er ls ettlz gym nasium ,een karjkdom van ilzhot
lden siërltjkhoidvallvorm , steelvanprillsE sfevltazy,eentwetltalkloosters,
en was ûlzdel' de Slawen de etti'ste tooneel- enz. Zj werd in 1532 d0ol
'sultan Soliman
dichter, geljk oolt tle eerstft wel-iugerigte met 60000 m an gedurttllde 25 dagen belegerd.
Slawische schouwburg te ltagusa verrees,Zjn rlAot 19-m aal t0e werd de bestorming door
meestberoem d sttlk is eelz heldelzdiclltin 20 den dapperen bevelhebberJoerisitq).afgeslagen,
zangen,getiteld pDeOslnaniadeq'
.lltjbezingt zoodat de Turken m et groot verlies moesten
daarin de dadeu van Oslnan 11 en den rotlltz attrekkeiz.
van de Polen
votll-al van hun konillg
G anst is Mrelsvilltlndheid) die zich t0t
V'rladislaus .f#r in tltlllveldtogtvalz 1621. btlpaald: personen uitstrilkt,en gepaard gaat
Dit gedicht verscheen de eevstemaal te 11a- met de gezilldhtlid,flitlaallllen w eldaden te
W ie
gusa in 1626,en is iI1 1844 el1 1854 uitgege- bttwgzelz en hun geluk te bevorderen. '
ven te Agram. Vall zjize tt
loleelstul
tkon gunstbawjst,noemtlllt
?lzeenbeyt
bnstiger,en
noemen wj: rAriadne''
De gerooltle w ie haar ontvangteelz beytbllsfigde.M en past
Prosérpina'')
rAdotzis'') en rDe Kora- zulks o0k t0e op ltlvenlooze dingen, daar

len'
'

u
q ofonvan zgne overige gedik
tllteu: pl4et men bjvoorbeeld spreekt van gunsti

lied van Gods grootheid''
D e tranen van vt
/ffzgy/ù weder.
den berouw hebbelldelz zoon''1 rDe vrouw
Gunst (Pieter van), een verdiensteljk
van Ragtlsa''!-- en rElegie op delldûod vall Nederlaudsch graveur,geboren te Am sterdam
Maria Kalalzdrica''
, en van zgne vertalin- in 1667,leverde vooralkeurig bewerkte gragen: ,?D e zeven boetpsalmen'',
1,Filida'' vurës naar ran .
D(
,
/ck en ran der TFw.#,van Skyra,
pDe beschaam de m innaar'' voortspDeveldslagenvanAlexanderdeGroote
van Preio, ft
n lti)t pverlost Jert
lsalem'' (8 platenl'7naar Le Wrzlz
3, pDeminne-

van Tasso. llj overleed in 1G38. i1j had 3 handelder Goden (9 platen).?naar Titiaan,
hasar Bekker''naar W ebber, rJ0plsalt
ben bokleod in oostenri
jl
tsclle ltljgsdienst, han svill(3m Friso''naar Vaillant,- pErasterwi
jl de derde in 1682 overledeu is als mus''naar l'lolbeln enz.
vorst (knees)van destad Ragusa.
Gunter (Edmund)?een beroamdEngelsch
G'
unner tlohan .
El*nstl, etl1 Noorsch wiskuudige,geboren ln 1581 en Overleden in
krtlidltundige,geboren teChristianiaden l6den 1626 alshoogleeraar teGresham,heeftvooral

lgellhebzonen , van w elke 2 hooge betrekkil

Februarj 1718) studtterde te KOpenhagen, jvarig gewerktOp hetgebied dersterrekunde.
Halle e1z Jella? werd voorts belast met htlt Zjne werlten verscllenen in 1673 reedsvoor
onderwjs in de godgeleerdheid en in de 11e- de 5dc maal in het lieht, en zjn seltaalen
breeuwsche taal te Kopenhagen,zag zich in s'
ector hebben hem een roemrjken naam
1758 benoemd t0t bisschop van Drontheim ) bezorgd.
Gî'
m ther.onderdezennaamvermelden wtj:
en maakte zich verdiensteljk door het verYII.
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trekking van vice-directenr;erwjsgeerige
Gnztlter, graaf lun ScAsncrzlvr.
g, gebûren be
sttldiën, en ontving van de universiteiten te

in 1304.Hj beweesaan keizerLodeœ'
qk de
W:J.#.
r en aan aartsbisschop Hendrik van
Alainz belangrjkediensten en werd naLode'
lcïjk': dood te Frankfort t0tDt
litsch Keizer
gekozen (13 Januarj 1349),hgewelop aandringen van den Paus en van Frankrjk Iia-

gebied der wksbegeerte, bepaaldeljk tegen

Laatstgenoem de zag zeer goad in,dater een

und Nordlichter am Horizonte speculativer

Mtincllen en te Praag den dodoralen titel.

llj nam jverig deel aan den strjd op het
Heyelen Herbart,en schreef:pvorschulezur

speculativenTheologie(1828;2dedruk1846)''
rel IV dien zetel reeds had ingenomen. - pperegrin'
s Gastmahl (18C0)'' - ssi
idJanusköpfe fiirPhilohevige strjd zoa ontstaant en daarhj juist Theologie(1832)''
niet t0t de helden behûorde,nam hj zjne sophie ulld Theologie (met zjn vriend Papstj
toevlugtt0t de diplomatie.Rveldra wisthj 1834)9') Drrhomasa Scrupulis.ZurTransiden landgraat'I'rederik,voorts dellplàlzgraaf guration der Pel'sönlicllkeitspantheïsmen nea-

lluilolt'
,en eindeljk zelfs'
den markgraat'Lo&t
tljk 1;t
rx Bk'
andenblley aan zjne zjde te
brengen, dotth Gûntlter bleefonverschrokkcn
en maalkte zieh gereed t0t den strjd.r
laoen
hj in Mei 1349op hetpt
llltstondom tevt
llde
te trekken,werd hj Ongesteld,eneengeneesheer te Frankfort diendehem waarschjnljk
vergiftûe,daarzjn toestandverergerde.'
l'oerl
hj zja eindevoeld:naderell,deedhtiafstand
van de Dtlitscha krooa vol)r eene se'hac
.l(lioosstelling' van 20000 mark , et't overleed 2 da-

gen daarna (14 Jung 1319).

Inriedvielt Gûntlter, Ill'ills van s'cFzlncrzs?orR uilolstadt,geboren den GdezxNovelnber1793.

In 1897 werd lltjonder voogdjschap zjller
moeder (
le opvolger van zjn vader, aan-

vaardde den GdenNovember 1814 h:tbewind,
verleende aan het land eene coastitutie cn

ester Zeit(1838)'',- rllie Juste-milieusin
(1838)'') - en oEurystht
lus tmd llerakles
(1813)''. Iltj jverde met kratht voor eene

der deutschen lahilosophi: gegenwërtiger Zeit

bespiegelcnde godgeleerdheid en wilde het

ontstaan der wereld uitGod beqrjpeljk ma-

ken.Voorts onderscheidde hj zlch dooreen
schrallderen blik, waardnûr hj de zwakke
zjt
len dpr tegenpartj aanstondswistteontdekken,en dooreen strjdlustigen humor.lIj
nam ()()k deelaallden strjdtusschen Möltler
t)n Baur ovl)r de verhouding van het R.
Katholittismus t0thetProtcstalltismusin zjn
geschrift:pDer letzte Symbolikor(1844)'',
tn van 1818 t:t1854 qat'hj md Ireltlteen
philosophischjaarboek ultonderdentitelvan
XLydia''. 1lj Ovttrleed den 24sten Februarj
1863. Al zjne werken werden in 1857 op

bevorderde krachtig hetOnderwtjsen dc 11j- den lndex geplaatst.
verheid.Zjne goedegezindheid bleek vooral Johan C/zrïdflzkGiintlter,een Dtlitsc'h dichbj de volksbeweging van 1848.l'
lj iseerst ter.11j werd geboren den 8sten April1695
gehtlwd geweest met A'
uyusta al.-clil,eene te Striegau in Nedtlr-silezië,onderscheidde
doehter van dellerfprins van Anltalt-bessa,u, ziuh reeds vroeg door een diehterljkpn aan-

toen met Helene, gravin van Aeizlc, elt 1eg,en bdzochtdeuniversiteitte W ittt
mberg,

sloot in 1861 een morganatisch huweljk met Om in de geneeskunde te studéren.llj beM arie Helene .r.
y#il Anna s'cFzzflz:, geboren moaide zich echjer bgna uitsluitend metde
in 1810 en t0t gravin van Wrocb zzlîpr.f/verhe- dicht-en letterkuude,en toen hjzichtelotlrgesteld zag in eene opregte toegenegenheidj
ven.lltj overleetlden Q8sten Junj 18ö7.
Zjn broeder,prinsAlbert,geborenden30:ten vm'vielhj t0tlûsbandigheidjmaakteschulden
April 1798, generaal-malûor in Pruissische en geraakte in onmin met zjn vader.In
dienst, volgde hem op, overleetl den zGsten 1717begafhtjzich naarLeipzig,vond erin
November 1869,en werd vervangen doûrzjn M encke een beschermer,ea vervaardigde eea

zoûn Georg,geborenden23stûnNoveluber1838.
I'riedg'ich XcrlGmttltev,priris ran ScFzlntezb'
urg-sondershatuett.D eze,geboren dea 24sten
September 1801,is de eenige zoûn van prins
Giivtther Friedr'
œ/z Karl en werd opgevoed

gedicht op den Vrede van Passarewicz, dat

zjn naam algemeen bekend maakte,zonder
echter zjne geldeljke omstandigheden tever-

bateren. M encke deed pogingen, om hem in
1719 eene betrekking te verschaFen aan het
door zi
jne voortreleljke moeder, prinses 11Of te Dresden, doth te vergeefs. Zonder
Caroline r:s Saularzbuïy-kudolstadt.In 1835 huis of haard zwierf Gaintlter rond en rekte
aanvaardde hj hetbewlnd,ruimdevelemis- zi
jn armoedig best= n doorhetvervaardigen
braiken uitden weg,zorgdevooreene betere van gelegenheidsgedichten en door de gavea

regtspleging en sehonk aan zjn land in 1841 van ztjne weldoeners en vrienden,totdathj
eene grendwet,die na 1848 - hetlaatstden den 15den Maart 1723 te Jena bezweek,n0g
9den Julj 1857 - gewjzigd werd.llj isin geen 28 Jaar Ot
ld.Vruchtelûoq had hj bj
1827 gehuwd met Karoline freozeM arie,eene herhaling moeite gedaan om zjn vader t0t
doehter van den overleden prins Karl GWx- gunstiger gezindheden te bewegen.Zjne getlt6r woz Sckœarzburykudolntadt.
dichten dragen de bljken van gevoel, verGûntker, e0n schrjver Over wjs- beelding,vrjebewegingenmeesterschapover
geerigeen godgeleerdeonderwerpen.Hjwerd detaalen verhefen hem bovendemeestedichgeboren den 17den November 1783 te Lin- ters van zjn tjd.Behalve liederen en oden,
dcnau in Bohemen,studeerde te Praag en te heeft m en van hem uitmuntendehekeldichten
Raabjontving in 1820depriestarljkewjding, en brieven.Na zjn dood werden zjne geen hield zieh vervolgens te W eenen bezig di
chten verzameld en in 4 deqlen uitqegeven
met de beoefening der wetenschap.Hj be- (1723-1735, 6de druk 1764)7',tjrwpl eene
kleeo eeraan de universiteiteonigentj4 de bloemlezing O aruit is Qpgenomen m het104e
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gleichenden Anatomie fûr Hausssugethiere

(1822, 2 dln,4de druk 1860)'9 - rAnatoGurlitt.Onderdezen naam vermelden wj: mische Abbildungen derHaussâugethiere (zde

Johannes Got@ried G?
4z'Ji//,een Duitsollge- druk 1843- 1844, 150 platell en een suppleleerde en opvoedl
tundige, geborell te llalle ment s'an 25 platenl'',
rluehrbuch der
den 13den Maart1754.11j studeerdeteLeip- pathologischen Anatomie der llaussëugethiere

zi4 in deletteren,wjsbegeerteengodgeleerd- (1831- 1832, 2 dln met een vervolg van 35
held, en werd in 1778 hoofdleeraaraan het platen in 1849)''!- en nluehrbueh derverpaedagogium te Kloster-Bergen.Alet den ver- gleichenden Physlologie der llauss:ugethiere

diensteljken wisktlndige Lovenznam htjvan (1837,3dedrult1865)''.MetHarttvlygeefthj
1779 t0t 1797 hetrectoraat aau die inrigting sedert 1835 het rAlagazilz tiir die gesammte
waar en daarna alleen, totdat hj il 1802 Thierheilkunde''in hrt licht.
benoemd w erd t0t directeur van hetJohanErnst.7k!'
J'
?
z: Guvlt,desgeljks een verdien-

néum en t0t hoogleeraar ill de Oostersehe stelp
'-k ontleedkandige en e011 Z00n van den
talen aan hetacadémisch gymnasium te llam - voorgaande. I1j werd geboren teBerljn den
burg. Door zjn toedoen werd llet Jollan- 13den September 1825, studeerde en promûnéum een derbloejendstescholenvanDuitsch- veerde ill de geueeslkunde.en vestigde zich
land. Hj overleed te Hamburg den 14den ill 1853 als privaatdocent in zjlle geboûrteJunj 1821.Van zjne geschritten vermelden stad,alwaar hj in 1862 benoemd werd t0t
wj: rueber die Gemmenkunde (1798)''!- buitengewoon hoagleeraar in de chirurgie.

Ueber Mosaïk (1708)'', pverst
lch tiber Van zjne geschrii
ten vermelden wj: nBeiBiistenkunde (1800)'' - eene vcrzameling trëge zur vergleichenden pathologischen Anavan rschulschrilten (1801 en 1829,2 d1n)'', tomie der Geleukltrankhetteu (1853)'',

en .
eene vertaling van Ossian en van PIn- ))Ueber einige dureh Erkranltung derGelenkverbindungen verursacltte Alisstatttm gen des
darus.
.f'
?
4#zn# Gurlitt, een uitstekelàd Duitsch menschiichen Betslkens (1854)'') rUeber die
landschapschilder en een neefvan deu voor- Cysteltgesehwtiiste tles llalses (1855)'',
gaande. 11j werd geboren te Altona den Xllaudbuch d:r Lehre volzdtra Klzotthenbrib
8ste11 M aart 1812, outving Onderrigt in de chelz (d1 1,1862)'', rLeittàden fiir operaschilderkunst te Ham burg, en bestudeerde tionsiibullgen am Uadaver (1862, 2de druk
voorts de natuurin Noorwegen,Denemarken 18'
;0)'', en ritbbildt
lllgen zum Kranken-

'm è
i>elde (18G8,IG 1)laten mettekstl''.
en Zweden. Nadat htj 2 Jaar me,teene reis ptlege l
naar Aliinchell en ltalië had doorgebragt, Hi
j behoort'
wi
jderstot(
leredactievan Qlldervestigde hj zich te Kopenhagen en werd er seheideno gerleesl
tt
lldigk)tjdstthrxften.
lid der Sehilder-académie.Van 1843 t0t 1846
Gurtlerus (Nitotaas), eell verdiensteli
jk
bevondhjziellwederom in Italië, metlstal godgeleerde geboren te Isast?lden8stenDeeemte ltome, te N
'apels e11 op Sicilië. Na zjn ber 1654, stadeLrde in de godgeleerdheid en
na
br
terugkeer toefde htj gewoonljk te Berljn, letteren, vestigde z1(
.
9
111re
isdo
heotrvol
Fra
nenge
lkrjkn
maar betrolk in 1848 eell kleil
'
lbuitenverbltjf eener wetensehappeljke
in het koningrjl
k Saltsen.fn 1851 ying hj als privaat-docent in zljlle g'eboortestatl, en

naar W eenen en volbragt i1z1855 wedereelze werd i11 1685 benoltklttlt0thoogleeraar in de
reis naar Italië? alsuiede il'
l 1858 een togt wi
jsbegeerte 0i1 welsprtlkeudhll
id te llerbûrn.
naar Griekenlalld,waarna lltl zich in 1859 Daarlla werv
.
lhl
j athttll
-vtlig
.olis loogleeraar ill
vestigde op een landgoed bi
j Coburg. llj de godgeicûrttheid te llallaa, te Breluen en

kent de bekoorljkheid der llatuur in het
Noardelz en in het Zuiden,el1weet ze naar
waarheid Op hetdoek te brengen.Zjl
ze berste
stukken kwalnen m txestal in llet bezit van
zjllbegunstiger?koning Cltribtiaan T'
rff.
f,en

bevatten meerendeelsstralldqezigten in Dene-

i1 1699 te Devk
lntktr, tttl
-wjlhj in 1707 gehoûr gaf aan ëeu llel.haald bttrûep naar Fra-

neker.lli
J overleed del
z llden Septenlber1;11.
Yalz zjne gestt
hrifteu 'uoekuen wt
l
': pluexieon
Latinam , Graectlm , Gelm
- aniculn, Gallictlm ,
(1684, 2de druk, 1:15)''
Historia T()
mplariûram etc. (1(
$S1, ztle drak 1703)7',
DTnstitutiol
zes Theologitt
atl (1694 en later bjherllalingl'', eu rorkgilles lriundi(1180)''.
Gustaaf is de naam van et
lnige Kuningen

marken en Sleeswjk-llolsteln.Zjue ltalkaansche landserhappen bezitten in hooge mateden
warmen toolz van het zuideljk lklimaat.
Vooral wordt zjne schilderj rltûsate in he,
t
Sabjnsche gebergte''zeergeroemd.Tafereelell Vall Zwedell,to w etelz:

uit de Bejersehe berystreek viudt men van

GIuiaa.f I

Jrrt
zzt
z ut'Ga,
staaj Erieksonjge-

zjne hand in de uleuwe Pinaeotheek te boren den lzden Alaart 1496 ttlLiudholm bj
Upland. 1lj was de z0ol A'alzden rjksraad
M iinchen.
'ek Joltansson,die van vadcrszjde l
Gurlt.onderdezen naam vermeldellwj: Er't
zithet
Ertut .FrJ:#rr
Jc1 Gttl'lt,een uitstekend ont- geslacllt Wasa el
z van moederszjde uit het
leedkundige,yeboren te Drentkau bj Griin- geslacht k%turegesprotenwas,beiden vermaagberg in Silezlë den 13dEn october1794.l1j schaptmetdeoudeZweedscheKonkngen.Hj
studeerde en prom oveerde il1de gt,neeskullde kwam in 1512 aall het l1of van den rjksbete Breslau, en werd eerst repetitor,daariia stuurder Sten S/t
fr:, wcrd in 1518 door de
professor en in 1849 directeur van de Vee- D enen gevangeu gellortlen,vernam tegen het
artsenjschoolteBerljn,ontving in 1850 den einde van 1519,dat Cltrisilaan .JJ,koningvan
titel van plledicinalrath''en kwam in 1810 Deuemarlken, nagenoeg geheel Zwe
r den aan

op pensioen.Hj schreef: sHandbucllder ver- ztjne heerschapg onderwerpen hn.
d,doeh ont55*

!6d
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snaptein datJaarnaarLiibeck,wistna lang Vergadering der ZweedscheStanden eene welomdolen Dalecarlië te bereiken en na lange sprekende rede, waarbj hj zjne dochter
vruchtelooze pogingen - eigenljk eerst na Cltrlstina voorstelde als erfgenaam van)den
het bloedbad van Stokholm en na hetberigt, troon,- scheeptezich den23stenJunjinmet
dat Cltristiaan de boeren met eene nieuwe 15000 man, en stapte den 4den Julj bj het
belasting wilde bezwaren
de ingezeteneq kleine eiland Riiden in Duitschland aan wal.
ten zjnen behoevein opstand tebrengen.Hj In weerwilvan talrjkebeletselen zegepraalde
stelde zich aan hun hoofd,bestormde en ver- hj op de Keizerljke troepen, dwong de
overde het kasteelvan den gouverneur,verstrooide een leger van 6000 m an, hetwelk
tegen de Dalecarliërs optrolt, maakte zich
meester van W esterës en Upsala,rukte v00rwaarts naarStokholm ,werdden i
z4stenAugus-

Keurvorsten van Brandenburg en Saksen,zich
met hem te vereenigen,herstelde de Hertogen
van M ecklenburg, die in den ban gedaan
waren, weder in hetbewind,versloeg Tilly

bj Breitenfeld,trok a1s overwinnaar door de
tus 1521 door den Rjksdagals rjksbestuur- Main- en Rjnstreken,haastte zich Om den
dererkend,en trok in 1523 binnen de hoofd- Keurvorstvan Saksen bj testaan,dochsneustad,waarhj zicht0tKoning deed kroonen. velde in den slag bj Liitzen tegen W allenop den Rjksdag te W esterxs (13 Januarj stein op den 16den November 1632.omtrent
1544) werd doorzjn invloed de Hervorming de omstandigheden van zjn dood waren de
in Zweden ingevoerd. Daar hj de magt berigten aanvankeljk Z00rverschillend.Men
van den adel besnoeide,werd menige zamen- verhaalde, dat hj door slui
ymoord gevallen
zwering tegen hem gesmeed,doch doorzjne was,en men betichtte van d1tfeit den hertog
ran
.
f
z
t
z
f
x
e
x?
l
f
x
r
g,
di
e
ko
r
t
t
e
vor
en hetKeizerschranderheid telkens ontdekt en verjdeld.
.
Om zich van het handelsmonopolie der Hansa ljk legerverlaten hadjom in hetZweedsche
tebevrjden,streed hj gedurende6Jaarzege- te dienen,maar vervolgens de R.Katholieke
vierend tegen Liibeck en sloot Handelstrac- godsdienst omhelsde en t0t de Keizerljken
taten met Engeland en de Nederlanden.Hj terugkeerde. Intusschen is hetgebleken uitde
ltywslrpzzLellbelbezorgde aan den burger- en boerenstand zit- brievenvan 'sKonings page A'

ting en stem @ den Rjksdag,streed, om J@w,dieaanzjne zjdeyewondwerd,datGushet veroverde Flnland te behouden,van 1555 JJJ./'aanhethoofdderrmterjteroekeloosvoort0t 1557 voorspoedig tegen Rusland,en over- waartssnelde)tusschen db vtjandeljkeruiters
geraakte, dooz' onderscheidene kogelsgetrofleèd den 29sten September 1560.
fen werd! en van het paard zonk,waarna
Gu
s
t
a
a
f
1
1
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#
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g
e
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e
n
d
e
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9
d
e
n
De
c
e
mber 1594.Deze een kleinzoon van den v00r- de kurasslers hem afmaakten zonder hem te

F
aande en een zoon van Karel JX ,kwam kennen.Zjn bebloed harnaswerd naarW eeln 1611 aan het bewind en ontwikkelde zich nen gebragt en is er 00k thans n0g aanTveweldra in zjne oorlogen tegen de Denen,
Russen en Polen t0t een uitstekend veldheer.
Metseherpen blik zaghj in AœelOJD:ZI.
:Jï:rIJ
den voortreleljken staatsman der toekomst,
zoodat hj hem t0t rjkskanselier benoemde
en hem door harteljke vriendschap aan zich
verbond. Tevens verwierfhj door zjne welwillendheid en w eldadigheid de toegenegenheid des volks. Eerst keerde hj de wapens
tegen Denemarken en kreeg bj den Vrede
van Siöröd (16 Januarj 1613)tegen betaling

zig.llj Tvas gehuT;dsaetde schooneAfaria
E leonore, prinses ran Wz.
tzl#dzllfzr.t
?.Zjne0p-

regtevroomheid enverwonderljkedapperheid,
zjne regtvaardigheid en welwillendheid verheFen h:m t0t een der merkw aardigste igu-

ren in de geschiedenisvan zjn tjd.
Gnstaa.f TT.
I'
, geboren den 24sten Januarj
1745. Hj was de oudste zoon van hertog
Adolf Frictfric/
z von A'
OJ.
SJ/I-GtI
JJtVF, later
koning van Zweden, en van Lonise J /dk:,
eene zuster Van I'rederik 11 van Pxuissen.

van 1 m illioen thaler alles terug, wat de
D enen op Zweden veroverd hadden.Daarna

Hi
j aanvaardde het bewind den lzden Februarj 1771,Onderteekende de ade van 5 Maart
bragthj door ztjne overwinningen de Russen 1772,welke het Koninkljk gezag nog meer
z00ver,datzj hem bj den Vredevan St01- beperkte, maar zocht zo0 Bpoedig mogeljk
bowa (27Februarj 1617) Kexholm,Carelen den burger-en boerenstand benevenshet leger
en Ingermannland afstonden en het bezit aan zjne zjde te brengen, waarna hj de
van Esthland en Lj:and toezegden, en oudearistocratischeconstitutiedooreeneandere
toen Si
yismund, koning van Polen, zjne verving.In 1788 begon hj 00rl0g tevoeren
regten op den Zweedschen troon wilde doen

tegen Rusland,doch de vrede werd den 14den

gelden,voerdehj 00k tegen dezen een voor- Augustus 1790 te W erelâ gesloten. Voorts
spoedigen 00rl0g,zoodathem in 1629bj een poogde hj met Rusland en oostenrjk een
Gjarigen wapeustilstand het door hem ver- verbond t0t stand te brengen terbestrjding
overdePoolsch Pruissen werdafgestaan.- In- van de Fransche Revolutie. Inmiddels was
middels hadden in Dtlitschland de staatkun- de adel door de verandering dex grondwet

dige vrjheid en deHervorming vandewillekeur van keizer Ikrdinand 11 veelte ljden,
zoodat G'
usêaal-Adolf zich geroepen gevoeldey
zjne geloûfsgenooten te hulp te snellen.In

diep gekrenkt,ennadatdezeopvelerleiwjzen
beproefd had,den Koning in zjnebewegingen
te belemmeren, hadden eindelpk de graven
Horn en Ribbing, de vrjheeren Blelke en

het vooruitzigtvan een bondgenootschap met Pecl
tlin,deltlitenant.
kolonelLiliehorn en anderen het voornemen opgevat, om hem van
Fr
k
a
n
k
r
j
k,
d
a
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o
o
k
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n
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a
n
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a
r
j
1
6
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1
t
0
t
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t
a
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d
wam j maakte de Koning zlch t0t den 00r- kant te maken. Nadat men reeds te Geiej
l0g gereed, hield den 19den Mei1630 in de waar in 1792 derjksdag gehouden was,een
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moord,aanslaq beproefdhad,boodAnkerström, ter zake van hetProtestantismusbj Lûtzen

die persoonlt)k op den Vorst gebeten was, gesneuveld was. Men vereenigde haar in
zich aan t0t werktuig der zaâmgezworenen. 1842 meteenedergeljkevereeniging,in 1841
Eene maskerade te Stokholm in den nacht
van den 15den op den 16den Maart 1792 werd
t0t de uitvoering van het heilloos plan bestemd.Hoewel de Kûning kortvôfsr den aanvang van het bal gewaarschuwd w as, ging

dot)r Zimmermann te Darmstadtt0t stand gebragt. Een aantal Prllissistthe vereenigingen

hj tegen 11 uurmetgraafEssen demvaarts,
begaf zich eerst in eene loge en daarna in
de zaal.W eldra zag hj zieh door een aantal
gemaskerden omringd, en terwjl een van
hen (Horn)hem op den scllouderklopte met

orgaan onder deu tttq'l: ,,B9t()des evangelischen Vereins der ($k'
tstarl--zttloly'
-stif'tulAg''.In
1844 verklaarden di
) KGrtlng van Pruissen,

voegden er zieh bj in 1811.Hetcentraalbestuur dier Stichtiug bovirldt zitth te Leipzig
en telt 24 leden. Oc,l
k heeft zj em'
l eigen
geljk reeds vroeger de Kflllll'
s
g
' van W '
l
irtem-

berg, voorts d(? Groûtllttrtog van Hessen en
de woorden oGoeden naeht, masker,'' trof andere vorsten zich vflorstanders der StichA nkerström hem van achteren meteen doode- ting, waarna z!j in 1849 i1
A Betleren en in
1jk sehot.Met kalmte regelde deongelukkige 1861 in Oostenl-jl
t werd tongclaten.Zj bVorst zjne zakenj en overleed den 29sten vordert de belangen van Prntestantsche go
Maart1792.Hjwaseenbelangstellendbeoefe- meenten zonder oladm-scheid van kerkgenoote
naar der letterkunde, en eene verzameling schap en ttllt een grootaalltalleden.
van zjne roeuvres politiques:littéraires et Gustavia is d()naam van een plantengdram atiques'' is door Deehalu ln 5 deelen uit- slacht uitdefamiliederMyrtaceën (afdeeling

gegeven (1805).Zjnepapieren,inkistenver- Lecythyoideae).lletnndersc,keidtzich dooreen
zegelden op deuniversiteitsboekerjteUpsala 4- t0t G-spletigen kelk,eene 4-t0tG-bladige
bewaard,mogten eerstna verloop van 50 jaar bloem kroon, een groot aantal aan den voet

zaâmgegroeide meoldraden, een 4-kleppigen
stempelen eene lederachtige,4- ofs-hokkige
Geqer, die daaruitveelbelangrtjksin 3 dee- zaaddoos. Het Omvat Amerikaansche boomen
1en (1843- 1845)heeftin hetlichtgezonden. m et groote, afw isselende bladerelz en w itte,
Gltstaa.fIV z
1.
#t)1/'
,een zoon van denvoor- kleine bloemen in kleine, eindstandige tros-

gelezen en Openbaar gemaakt worden.Dltis
geschied den 29sten M aart1842 door professor

gaande.Hj wasgeborenden lstenNovember sen. G. anynsta L. (G.insignis W élld.
4 is
en sierljke boom in Guyana,terhoogtevan
1778 en werd de opvolgervan zjnvader,- e
eerst Onder de voogdhschap van zjn oom , 6 t0t 10 Ned. el, met bladeren ter lengte

den hertog ran zvïi/rwztzl/tzzàt!,en in 1796 a1s van 2 of 3 Ned.palm en met groote witte,
zelfstandig koning. Hj was een verklaarde aan de punt derbloemkroonbladen eenigzins

vjand van keizer Napoleon Itverbrak den
3denJulj 1807den wapenstilstandmetFrankrjk,kwam wegens zjnetoenadering t0tEngeland in onmin met Rusland, zoodat hj
Finland verloor, berokkende zich doorzjne
eigenzinnigheid 00k devjandschapvan Enge-

rootle bloemen.Hethoutheefteeneljklucht
en is onder den naam van rstinkhout van
Guyana'' bekend. G. speelosa Dee. is een
heester van Nieuw-Granada; kinderen, die

de vruehten dezer glant nuttigen, krt
lgen
tjdeljk eene gele huld.G. brasiliana Dec.,
land,en werd den 24sten Mei 1809 dooreene in Braziliëtevinden)heefteen zeerspecerjzamenspanning gedw ongen,om eeneacte van achtigen wortel,die alseen bjzonderwerkafstandte teekenen,waarna deRjksdag den zaam middel bj onderbuiksverstoppingen bo
loden Meihem en zjne erfgenamen vervallen scholtw d wordt.
Gùstrow , de hoofdstad van een evenzoo
verklaardevan den troon.Na dientjddeedhj
verrereizen!enwoondea1spoversteG'
astajiont' genoemd hertogdom in het groothertogdom
achtervolgensteBasel,Leipzig,Haarlem,Aken M ecklenburg-schw erin, ligt op den heuvelen St.Gallen.Hj overleed den 7den Februarj achtigen oever der Nebel aan een ztjtak van
1837, nalatende: rMemorial du colonel Gus- den spoorweg van Schwerin naar Rostûck,
tafson (1829)' - rNouvelle considêration en is eene van de levendigste en w elvarendsur la liberté illimitée delapresse (1833)'',- ste steden des lands?hetm iddelpunt van den
en rLa Jotzrnée du 13 Mars 1809 (1835)':.- w olhandel van dien omtrek en de zetelvan

Zjn zoon G'
tstaaj',geboren den 9denNovem- een gymnasium met eene boekerj,die 14000
ber 1799, voert sedert den 5den Mei 1829 deelen telt.Er zjn ongeveer 12000 inwoners
den titel van prins ran W asa en isgehuwd en onderscheidene tàbrieken.
met prinses Lonïse (f 19 Julj 1854),eene Gutenberg(Johannes)?zieBoekdrukknnst.
Guthberleth (Tobias).eeuFriese,
hschrjdochtervan den groothertog '
van.
ft
T#dz
d.Zjne
dochter, prinses Carola, is den 18den Julj vex van Duitsche afkom st,w erd geboren te
1853 in hethuweljk getreden metden kroon- Tueeuw arden in 1675, studeerde te Franeker
pxins Albertvan Saksen.
in de letteren en in de regten, verwierfin
Gustaaf-Adolf-stichting is de naam 1697 den doctoralen titel,nadat hj kortte
van een D llitsch-protestantsche vereeniging voren benoemd was t0t bibliothecaris, en
t0t Ondersteuning van Protestantsche gem een- overleed reeds den 8sten Januarj 1703.Hj
ten in R. Katholieke gewesten in en buiten

sehreef:mAnimadversionesphilologieaeinanti-

Duitsc,
hland. Zj werd in 1832 gegrondvest quam inscriptionem Graecam Smyrnaerepertam
door den superintendent Groszmann te Leip- (1699,2de uitgave 1704)''?- rconjedanea
zig t0t een eervol gedenkteeken voor den
Zweedschen Vorst) die 2 eeuwen te voren

in m onumentum Heriae Thisbes Monodiariae

etc. (1704)''y - pDissertatio philologica de
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mysteriisDeorum Cabirorum (1695,2dedruk
1703)'', - rDe Saliis Martis sacerdotibus
apud Romanos(1704)'' - enTydtresoorvan
Kerk- en MTereld-llistorie (1689):',- terwjl
hj uitgaven leverde van rRupertiObservati-

mandel een handelsartikel.- De ruttegom

(1798)'',- ràfenagiiJurisCivilisamoenitates
(1700)'',- rsimon Abos Gabbema,verhaal
van de stad Leeuwaerden (1701)'',- rsimon
Abes Gabbema, Nederlandse 55'atervloeden
(1700 en 1769)'',- en rscioppiiGrammatica
Philosophiea (1704)''.
Guts M uths (Johann Christoph Friedricll),een verdiensteljk Duitsch Opvoedkun-

sprong nict metJuistheid kent.- De gutte-

Qt
ledlinburg,studeerdete Halle in de godgeleerdhpid, was eenigen tjd huisonderwjzer
en werd daarna leeraar aan het opvoodingsgesticht van Salzmann, a'
lwaarhj vooralop
de ligchameljke ontwikkeling derleprlingen
het 00g vestigde.Hj werd alzoo de grondleggerdergymnastiek,welkespoedigb'
jvele
scholen ingang vond, vooral na de uitgave
van zjne rGymnastik fur die Jugend (1793,
3de dmlk 1845):
'. In zjn prurnbuch'' beschouwde hj deze zaak nietslechtsvan een
opvoedkundig,maar tevens van een nationapl
standpunt. Voorts schreef hj: rSpiele zur

orde,welke boomen en heesters bevat met

van Mysore komtvan GardnéaAicfezlRoœb.,

diein hetwesteljkgedeeltevanMysoregroeit,

en w ordt evenm in naar Europa gebragt.Daarentegen komt de guttegom van Borneo
ones ad H istoriae universalis synodin etc. wel in den handel, hoewel men haren 00r-

dige, geboren den 9den Augustus 1759 te

g0m w ordt door w armte ontleed,verbrandt
met ceno lleldere vlam en bevateene eigen-

aardige hars,Camboyia-ltarsofOambo/a-zl-r
genaamd, welke in alkohol en aether met
eene oranjegele,en in zuivere alkaliën met
eene donkerroode kleur Oplost.In de geneeskunde rordt zj alspurgeermiddelgebozigd.
Guttlferae is de naam van eene planten-

devolgendekenmerken:Detakkenzjntegenovel'staand en aan den voet geleed,de blade-

ren desgeljkstegenoverstaand enlederachtigj
zonder steunbladen; de regelmatige, witte,
rozenroode of roode blocm en verheFen zich
op gelede bloomstelen in de blad-oksels of

aan deuitcinden dertwjgen,zjn tweeslach-

tig, zelden veelslachtig of tweehuizig, hebbon 2 t0t 4 Of 5 t0t G, zelden meer,over

elkander liggende, bljvende kelkbladen, en

4 t0t 6, zelden 8 t0t 10 llypogynische,met
de ltelltbladen afw isselende oftegenover deze

Uebung und Erholung des Körpers und Geis- geplaatstebloembladenjen talrtjke,desgeljks
tes fiir die Jllgend (1796, 4dedruk 1845)''. llypogynische, aan den voet zamengegroeide

In 1797 betrok l1j fe Ibenhain cen kleinbui- ofvrjemeeldraden metz-hokkige helmknoptenverbljf,vanwaarhj zich wekeljksz-maal p0n;hetvrutshtbaginselisvrj,2-t0t8-zelnaar genoemd opvoedingsgesticllt begaf, om den éénhokkig; de stjl is kort Of Ont-

de gymnastische oefeningen te leiden.Eerst breekt, de stempel is schild-Ofstraalvormig
in het voorlaar vnn 1839 liethj datOnder- en gelobd, de vrtlcht droog ofvleezig,êênwjsvarcn,en hj Overleed kort daarna 0P Ofmeerltokkig,êén-ofmtaarzadig,opensprinden zlsten A'
lei. Ara,n 1800 t0t1820 bezorgdc gend Of gesloten bltlvendq de zaden zjn
hj deuitgave van de r'
Bibliotht
!k fiirPJ
l
'da- Ongevleugeld, meestal van een mantelv00rgogik, Schulw czen und die gesanlm te p:da- zien,- de zaadlobben groot en dik en vaak
gogische IuiteraturDeutschlands''
.O0k schreef verbonden. Al de leden dezer orde bohOohj ecn pllandbuch derGeographie (1810,2 ren te lluis in de keerkringsgewesten van
dlnl'' en metGaspari,Hasselenz.een ,V0l- Amerika en Azië en bevatten een kleverig,
stëndlgesHandbuch der netlesten Erdbeschrei- op gomhars geljkend sap.Van sommigesoorbung'',- alsm ede m et J.A .J'
cc/N :mDeut- ten zjn de vrt
lchten wélsmakend enonschasches Land und deutsches ATo1k''.
deltjk.
Guttegom (GummiGuttae,Gummi-resina
Gutzkow (Kar1 Ferdinand), een uitsteGutti, GummiCambogiae)iseenegelegom- kend Dtlitsch dichter en romanschrjver van

harq, uit Achter-Tndiè', China en den O0st- Onzen tjd, geboren te Berljn den 17den
Indfschen Archipel afkomstig, wolke door Maart 1811, studeerdo in zjne geboortestad
den schilder en verwer en ook in (1e genees- in de godgaleerdheid en wjsbogeerte,Zag

zi
*.#in antwoord op ecne prjsvraag rDe diis
fatalibus'' bakroond, en vestigde na de Juljvan Siam , Ceylon, Mysore en Borneo. De revolutie van 1830 zi
j1
,
1e aandacht op de
Siam-guttegom wordtvoor de beste gehouden grootc vraagsttlkken van dien tjd.Reedsals
en komt v00r in pjpcn en in koeken.De stlldentbetrad hj methetmForllm der Jotlrkunde gebruikt wordt. Men ondcrscheidt in

den handel4hoofdsoorten,nameljkguttegom

eerste verkrtjgt men dporuiteen afgesneden nalliteratur (1831)''in hethoogst C0nS0rVatak van Gareino J.fc.st-ïcz?c Klotzseh en G. tieveBerljn zjneloopbaan a1sletterkundige,
elliptica W all.het sap in bamboesbuizon op terwjlhj zich hoofdzakeljk bj opstellen in
te vangen. llet is zeer broosj wasglanzig, dagbladen bepaalde.Wolf
yan.
g Menzeltrognde
Oranlegeel,a2n de kanten doorschjnend en hem echter medc naarStuttgart,Om er mede-

levert e0n geelpoader, hetwelk met water
eene citroengele emulsie vormt.De guttegpm
in koeken w ordt gew onnen dûor gemeld sap
0P te vangen in kokosschalen en is minder
zuiver. - De guttegom van Ceylon komt
van H ebrodendron cczzllo-/oïA.
v Gvah., een
boom , die op Ceylon t
litgestrekte wouden

arbeider te wprden aan het rLiteraturblatt''.

Tevens schreofhj i11 die dagen zonderzjn
naam de rBriefe eines Narren an eineNarrin
(1832)''0n den fantastischcn roman Maha
Gurtl.GeschichteeinesGottcs(1833,2dln)''

welke nog al Opzien baardo. Hoewel Gutz-

kow den do3torsrany in de wjsbegeertoreeds

vormt;zj is alleen aan de k11stvan C0r0- verworvenhad,wjddehj zich teHeidelberg
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en te Mi
inchen aan de regtsgeleerdheitlen (
le zamelingen van zjne dramat
ische we
(18r
5k2e
)q
staatswetenschappen,vertoefde voortsb!jaf- vindtmen voortshet treurspelpluiesli
wisseling te Berljn.te Leipzig'en teHam- en !,tzorber undMyrte(1856)''.Een togtnaar

burg?leverde hoofdzakeljk bijdragen .
in het Parjsgafin 1842aanleidingt0thetschrjven
Morgenblatt''en in de rAlgemeine Zeittlng'', van zjne pBriefe aus Paris (1842,2 d1n)'',
welke later a1s rNovellen (1834,2 (1111)'', texwjlhj voorts deopstellen in den ,
:TeleSoiréen (1835, 2 dlnl'', en roeffentlicbe graph''in bunt
lelsverzamelde.In 1842 beqaf
Cbaraktere (1835)''in bundelswerdelluitge- hj zich wedernaar Frankt
brtaan deMaln?
geven, en begafzieh,na eenige oneenigheid waaxhj eeneomgewerkteuitgavezjnervroemet M enzel, naar Frankfort aan de Main, geregeschriftenonderdentitelvan,oesammelte
waar hj medewerkerwerd aan depphisnix ! MTerke(1845 1846,12dln;1852,13dedl)''in
Omstreeks dien tjd verscheen zjn drama hetlichtdeedverschjnen.'
ln1847ginghjnaar
Nero(1835)'',- zjnevoorredevôôrpschleier- Dresden,waarhjzich gedurende21/2Jaarmet
machers Briefen iiber F. Schegel's Luoinde het toezigt ()p het tooneel belastte. Aan de
(1835)'', en zjneberuchtenovelleoAvally) groot: beweging van 1818nam hjweinigdeel,
dieZweiierin (1835)''.Ditboek gafvcelaan- l4n(
Bvelhj gedll
-endeeen toevalligverbljfte
l gcmoedertn t0t kalmte zoel
ht te
stoot,zoodathj weldra tOtcenegevangenis- Berljn dt
straf van 3 maanden verool.tleeltl w erd. Tn stemmenpeen paarbroehllresvan zjnehand:
Deutschden kerker te ATanheim sehreef htj: mzur rAnsprat'hean dasVolk (1848)''en r'
d seiner
PhilosophiedexOeschichte(1836)'',traddaarna land am Vorabenl seintos Falles un'
ssze (1818)7'nqaaktc
!n weinig indruk.Afeer
in het huweljlt fm vestigde zich te Frank- Gri
fbrt aan de Main,alwt
larhj echtergestadig opzienbaardenzjneg<0()t()rolllal
ns:r'
DieRitter
w orstelen m oest met de censtltlr.D e uitgave v0m Geiste (18r'
0-.
,1852, 9 dinq 4de dxuk
van eene r'
Deutsche Revlle'',waartpehi
j zich 18G5)''en p'
Der Zallllerer v0n R0m (1859
m et '
W lenbar-qverbonden had,wcrdverboden, 18G1p3de dmllt1869
.)'';zi
jverspreîllden zjn
en O()k tle poging f)m een staatkundig dag- roem doo'
r geheel Europa. Vermeltling verblad, ,:Die Frankfurter Börscnzeitullg'' te dienen voorts:r'
Die lliakonissin (1855)'') en
stichtt)n,leed scllipbreuk op de censllur.N'iet- DiekleinoNarrensvt
ult(185G,3 dln)''.'
Voorts
temin mogt het bljblad, do p'
relegraph fiir wierp htjeen blik Op (
lt!gt
astzhiedenis zjner
Detltschland'',bljven bestaan,en ht'
Jverplaat- Jeugd in het b(
)e!
:: pAus t
ltar ltnabenzeit
ste zich daarmede in 1838 naal- Hamburg. (1852)''. Vall 1852 t0t het einde van 1862
Intusschen had hj te Frankfort Onderschei- gat'hi
j hetpopulairoAveekblad runterhaltundene werken het licht dflen zien, zooals: gen am hiluslicllen Ilprd'' i11 het licht. In
Beitl-lige zur Geschichte der npllestpn Littl- 1862 '
i
vert
lhj bolnoenztlt0tsecretaris-genprnal
ratur (1836, 2 (
1111)':, rGi
.
stter!llelden, der Schillelstichtiug,wl
ashqlvt'hj naarMTeiDon Quixote (1838)'', verzamellngen van marvertrok,df
leh rtxelsil11804legdehi
jdie
verstrooide gesehriften, mooethe im sven- betrekking netler.'
fngespannellwerkzaamheid
deyunkte zweiel-Jallrhllnderte(1836)'', en had hel'fl z()o hevig aangptast,flat hj zelfs
DleZeitgenossen (1837,2dln)'-,een werk, eene poging deed 0171 zieh valz hetleven te
l-tl nlaar met goed gedat hj, Om hetaan deOpmerkzaamheidvan berooven.Geruimtan tt
de censuur te onttrekken, Ontlel-den naam volg,vertoet
klohi
j1111in htàtgestiphtOilgenvan Bullver deed verschjnen,terwjlhj het bcrg niet ver van llaireltth, en hpt gettligt
neeue illgenoulollheitl l'net den uitlatera1spsectlliîrbilder''inzjneroesammelte van algelsvel*
ke''Opnam.Daarna sehreefh!
jhetdrama muntellden tot
llll?ltlttit
.llttzr en romansehri
jvpr,
König Saul (1838)'5
de romans ,sera- dat w eltlra een GutzkoAv-tblldsttltstalltlltw am .
Gul
z
kow
phine (1838)'' en nBlaset
low nnd seineSöhne
lecfde na zi
jlle herstplling een .
)
laar
fntaer van t'lenêve,daarna
(1838 1839, 3 (
1ln)'', een humoristisphen to Vevey aan het '
rom an, w elke zw eem t naar die van Jean in Kesselstattt bi
%jllanau,vervolgens te lsregenz, (!n ging Fn 1870 weder naar Berljn.
.PJ
'
II
Jt voortseen pskizzenbtleh (1839)''
11Die rflthe Xi
itzeund dielfalltzzt
l(1838)'')
1lj hervatto met tjvt'
l- ztjne letttx
rkuntlige
en p'
Bi
srne's Lebpn (1840)''. Na tlien tjt
l wtlrkzaalnlleid?elz schreet':rllflhensilhAvangau
leverde hj Ont
lel-selzeidene stukken voor het (1868, 5 (1ln)'? nDie S#
511ne Pl'stalozzi's
tooneel,zooals rRitt
hal-t
l Savage (1839):',(Iat (1870) 3 (
1114)', ,lt
'litz Ell'
rodt (1872? 3
ovel'
al metbjvalOntvangen werd?en vooral d1n)'' en epn nalltllllovtxllttn,urell
te hj
Uriel Attosta (1837)'', en ziine uitmuntende ontler t
len naal
u vau r'
Lellensbilt
ler (1870
bljspelen: pzopt
'und Schwert (1844)'',en 18;Q)''verzal
uolde, vooltst
?f
A!
1(
,vprzal
neV()1u Baulu der
DDasUrbild desTartufe (
<1847)''.Hieropvolg- ling van spreukon?getitolil:,,'
den de historisehe treurspelen: ppatkul Erkenntnisz (18(
$8)''; ,
:111st'lli
snernStllnden,
1 h/kt drama:,Der
(1841)''
Pugatschef (184G)''
'
W ul- Riickblicke (18G9)'' t?1'
Al-ielle''.
lenweber (1848)'', en pphilipp und Perez Avestfiilistthe l'
Gtïtzlafr fKarl (
Friedritlll August), een
(1853).'7. Eene antlero groep vormen de
tooneelspelen:p'
W erner,Otle1*He'
rz und svelt zendeling,die in Cllilla jverig gewerlttheeft,
(1840)''1 DDer 13 November (1842)'',
geboren den 8sten Jllltj 1803 te Pyritz in
DEin '
W eiszes Blatt (1844)':, pottfried Pomm eren, gevoelde zich reeds a1s knaap
(1854)'' en mEllaRoso(185G)''
.Bj zjne t0thetzenf
lelingsambtgetrokken.Daarzijne
bljspelen voegdehj voo'
rts:pDieSchtlle der ouders onbemidt
leldelieden waren,moesthj
Reichen (1841)''' ,
7Konigslieute,,nant(1852)''' een handwexk leeren, doc'h f10 Koning,aan
en pLenz und Söhne (1855).In de ver- wien hj in een gedichtzjne wenachen Open.
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steljke grenzen deorinoco doorde Cassibaarde?ylaatste hem in hetzendingsgesticht we
quiare met de Rio-hregro verbonden is,vormt
van Jdn%ke te Berljn,vanwaar hj ln 1823

naar het Zendelingshuis te Rotterdam gezon- hetgeheeleene groep van rivil
ar-eilanden met
den werd.Bestemd 0D; 0P Sumatl-a onder de verbazellde ultgestrektheifl van Ongeveer

de Batta's werkzaam te wezen,vertrok hj, 60000 (n geogr.rnjl. Het lageyl
'
nûerassige,
nadathjdenoodigevoorbereidendekennisvnr- met Ondoordringbare w ouden begroeide kustworven had, in 1826 derwaarts.'
W egensden land rtjst verdev landwaarts meer en meer,
oorlogOp SumatramoesthjechterteBatavia zich uitstl.ekkende Ilaar het hoogland van
bljven, maakte er kennismetde aldaarge- Guyana ofhetgebergtevanParime,dataldaar
vestigde Chinézen en trad in het ht
lweljk voortschri,ldt met 7 evenwjdige ketens van
met eene rjke Engelsche vrouw.Nadat hj het westûn naar het oosten over een aiàtand
zich vertrouwd had gemaakt metde taal en van130t0t150geogr.lut
jl,mettalrjketoppen
het leven der Chinêzen,nam hj hetbesluit en groept?n en d0tl1-eene menigte rivieren en
om a1s zendeling naar China te trekken.Met watervallen besproeid.Dehoogstetoppen verden Engelschen zendeling Tomlin reisdehjin heffen er zich ruim 3000 Ned.e1.Genoemde
1828 in de eerste plaats naar Bangkok in bergketens ztjn door SavannaS geseheiden,
Siam ,om aldaarlletEvangelieteverkondigen die in het drooge *
i
/aargetjde doren woest,
en zich tevens op de Siamésche taalt0e te maar na den regentjd met gras bewassen
leggen,en begafzich vervolgens naarMacao zlji
a. De weligheid van den plantengroei in
en verder naar het binyenland van China. dat lanc
l Overtreft de stûutste verbeelding.
1eOrinoeo,nameljk
Hier verspreidde hj tractaatles,maaktem et Talrjkerivieren,behalve(
M edhltrstt die hem van Java gevolgd was, de Essequibo, Demerara.Suriname,Maroni,
een a'
anvang m et eene nieuwe vertaling van Oyapok enz.? zouden e1'aan de toekomstige
den Bjbel in het Chineeseh?stichtte met bflvolkiug de gtlnstigstemiddelen van verkeer
M orrhon een genootschap t0tbevordering van aanbieden, Z00 hare m onden nietbezet wanuttige kennis,gaf een Chineesch Magazjn ren md m odder- en zandbanken. Aan den
in het licht, eù ondernam herhaalde reizen zuideljken voet (
ler Siërra-pacaraima benaar verschillende deelen des rjks.Daarvan vindt zich in de vlakte ttlsschen de R0eheeft hj verslag gegeven in zjn mlournalOt' poenoeni,die naarde Essequibo vloeit,en de
three voyages along the coast of China in Ri()-Toeoto, een tak van de Rio-Branco,
1831, 1832 and 1833 (1834)''.Tn 1835 zag het meer Amoecoe, hetwelk in den regenG'
iitzla.f zich benoemdt0ttolkbj
jhetBritseh tjd het land met zljne wateren bedekt, die
bestuur in Indië,en in die betrekking deed vervolgens afgevoerd worden naar de Tocoto
h
P
* e0n0 poginy,Om in het binnenland der en de Roepoenoeni, zoodat m en alsdan m et
provincie F0-K1en door te dringen, - het- booten van Georgetown (aan zee) dool-het
geen hem echter niet gelt
lkte. Na dien tjd binnenland naal
- Para (aan de Amazonel
z-

werd hj door de Chinéscheregpriny in zjn
zendingswerk bemoejeljkt?doch ontwikkelde
des te m eer krachtgedurende den EngelsehChinéschen oorlog. In 1842 deed h!j dienst
bj de onderhandelingen omtrent den vrede,
en in 1844 stichtte hj een Chineesch Ge-

rivier)kan varen.- Erheerschtinhetgeheele

Fewest een keerkringsklimaat.Tn hetdrooge

e
'
laargetjde bedraagt de temperatuur 24 t0t
30OC., en deze klimt op barre plekken en
in de savannen t0t 5400.Hoogstvruchtbaar

is er de bodem in de oosteltlke lage landen

nootschap met het doel Om door bekeerde en aan de groote rivieren. In de bosschen
Chinézen het Christendûm in het binnenland vindt men er vele kostbare houtsoorten,gebekend te maken.Om de belangen dier zen- neeskrachtige planten en wilde vruchten?ter-

ding tebevorderen,volbragthj in 1849eene
reis naar Europa, waar hj in Engeland,
Duitschland en onsVaderlandbj zjne Openljke toespraken eene schaar van aandathtige
hoorders vond.Na zjn terugkeer naar China
landde hj in Januartj 1851 te Hongkong,

wtjlhet bouwland er koflti,katoen,cacao,
suiker, tabak en andere keerkringsgewassen

pglevert.Hetvoorkomen van hetplanten-en
dltlrenrjltisongeveergeljl
taan datvanBrazilië.De inboorlingen zjn er alleen in debinnenlanden (?lzflan nogingeringgetalaanwezig;
doch overleed aldaar reeds den 9den Augustus zj lehooren tf
lt de stammën der Tpepi of
1851. Hij sc,
hreef o0k n04: mchina ogened tot tlien dttr Caraïben en bljven onafhanke(1838, 2 dln)'',- pGeschlchte des chinesi- ltjk? terwjjl voorheen de Spanlaarden, later
schen Reichs (1847)''
, en rr
llhe liib Of de Engelschen veelvruchtelooze moeite hebTao-Kuanr (1851)':.Sommigevan ztjnewe1*
- ben gedaan, Om hen t0t het Christendom te
ken zjn ln het Nederlandsch vertaald.De brengen. Daaronboven heeft men er vooral

académische senaatte Groningen had hem in aan den bovenloop der M aroni de Boschne1843 eershalve den rang verleend van doctûr gers OfAfriltaansche slaven,die van de plan-

in de çodgeleerdheid, en deLeidscheMaat- taadjes zjjn weggeloopen, om in de wilderschappj van Nederlandsche Letterkunde hem

Opgenomen onder hare leden.
Guyana is de naam van een gedeeltevan
het vaste land van Zuid-Am erika, begrensd
door den Atlantischen Oceaan ten oosten,
door de Orinoco ten noorden en westen,door
de Rio-Neyro ten zuidwesten en (1oor de
Amazonenrlvier ten zuiden. Daar aan de

nissen althans het voorregt der vrjheid te

genieten. Gtlyana is in het bezit van Groot-

Brittanje,Nederland,Fl'
ankrjk!Brazilië en

Yenezuëla. In m eer beperkten zln geeftm en
den naam van Guyana aan hetkoloniaalgebied der 3 Europésche Mogendheden,zoodat
het zich'nietveel verderuitstrektdandekust.
Britsclt Gzwczlg met de hooftlstad George-
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town, tusschen Punta-Barima aan den mond

waaronder zich 20000 onafhankeljke Indiavan de Orinoco en de rivierCorantjn gele. nen bevinden, terwjl de overigen voor de

gen,bestaat uit de distrieten Berbice,Deme- helft uit meer beschaafde Indianen en voor
rara en Essequibo, wtlke sedert 1831 t0t de andere heltt uit Blanken en Kleurlingen
een gotlvernement vereenigd zjn.Dit telt op bestaan.Alen heei't tlok hier uitgstrekte sa3576 EJ geogr.mtjlomstreeks 160000 inwo- vannen en wouden, die nog nooit door een
ners. De Negers vorm elz er hetgrootste ge- Europeaan werden onderzocht.
deelte derbevolking.Sedertdeat
'
schaffinqder De kust van Guyana werd het eerst in
slavernj. (1838)werden er Ook vrje axbelders 1499 ontdekt door Alonzo de Aj/#tz,vergeuit Siérra-lueone en Oost-lndië aangevoerd, zeld door Ameriyo r'w.pvcci,Op 6*N.B.,van-

terwjl voorts vele laudverhuizers uit Alalta waarhj noordwaartslangsdekustvoer,terenMadera derwaartszjn getrokken.Debloei wjl in 1500 Janez Pinzon, van het zuiden
dezerkolonie is in den laatsten tjd zeer atth- komende, langs de geheele kust stevende.
telmitgegaan,zoow el ten gevolge van de af- H et binnenland bleet'echter n0g eeuw en onschaëng der slavernj alswegensde vernieti- bekend. M'en m eende, dat aldaar aan een
gingvanhetmonopolievoorsulkerverbouwende gewaand Parima-meereenesoortvanParadjs
planters,hetwelk deze vôôr de tariefhervor- gelegen was, hetwelk aanleiding gaf t0tde
Ontdeltkingsreizen van Nieolalu Pedermann,
m ing in Engeland bezaten.

Nederlandselt G'
lwt
zz?l of Sltriname (zie aldaar),metdehoofdstad Paramâribo tusschen
de Corantt
jn en de Maroniot'Marowjnegelegen, bezit op 2500 I
EI geogr.mjl slechts
25000 inwoners(zonderde krtigsmagt),1000
afhankeljke Indianen en 7500 Boschneyers.
De vruchtbare bodem is er voor de sulkercultuurbj uitstek geschikt.O()k hierhad de
mededinging van deprodtlcten van vrjen al'-

Pltili
pp '
/
lps Ilùtten (1541 en 1545) en '
ccJterJM/:YA (1595),doch eerstin denlaatsten
tjdzjn doordetogtenvanSohombnrykbelanp
l
'tjke bjzonderheden Omtrent hetBritse'
h gedeelte bekend gew orden.Aan de kustwerden
het eerst volkplantingen gestichtdoor de Nederlanders,en welin 1580 aan de rivier P0nlaroen,en in 1596 aandeEssequibo,en deze
laatste bloeide vooralsedertde Oprigting der

beid van elders een noodlottigen invloed Op
de welvaart der kolonisten, en vruchteloos
heeft men hierin zoeken te voorzien doorden

MTest-lndiscl:e Xaatsehappj (1621) door den

invoervan Koeliesalsvrjearbeiders.Inden
jongsten tjd echter meentmen in hetgoudgehaltevan den bodem aandeMarowjneenz.
eenenieuwebron vanrjkdom tehebbcnopge-

z!jhet land t0t aan deCorantjn onderzoch-

spoord.
I'
ransoh Gzwtzwtf,naar den naam derhoofdstad ook w e1 Cayenne geheeten,ligttusschen
de Maronien de Oyapok en heefteenegrootte

van slechts 238 EE)geogr.mjl,wauneermen
het door Brazilië betwiste gedeelte (50000
En geogr.mjl) nietmederekent.lletiswegens zjn Ongezond klimaat en als verbanningsoord berue,
ht.De bevolking dezerkolonie
bedraagt rlzim 30000 zielen.D oorde decreten
van 8 December 1851 en 27 M aart 1852 werd

invoer van Negerslaven. Tn 1626 vestigden
zitsh de Nederlandersaan deBerbice,vanw aar

ten, en in 1634 Op het eiland M eeoria tus-

schen de rivieren Cayenne en W ja.Op het
eiland Cayenne hadden reeds van 1626 t0t
1633 de Franschen volkplantingen gesticht,

en omstreeks dienzelfden tjd deEnrelschen
aan de rivier Coma (thans de Surlname),
waarzj Paramâribo deden verrjzen.Zj verlieten ee,hter weldra dit oord w egens den
Overlast der Indianen,wegenshetklimaaten
wegens de Fransohen, die in 1640 ook der-

waartshunneheerschappj haddenuitgestrekt.
In 1652 namen de Engelsehen Paramâribo

weder in bezit, en in 1662 werd de kolonie
uitgebreid en naar den earl ran â'zfrg-dky met

zjeenedeportatieplaatsvoorFrankrjk,terwjl den naam van Surreyham (later Suriname)

door de wet van 30 M ei1854 de bagnostraf bestempeld. Sedert 1657 bezaten intusschen
veranderd is in deportatie naar Cayenne.l-let de N ederlandersdeOeversvan dePomaroenen
aantal veroordeelden w as erin 1864 nietm in- Morocco, waar zj de steden Nieuw-zeeland
der dan 6425. In 1871 zjn voprts vot)r (
1e en M iddelburg hadden gebouw d.Tn 1665 ververoordeelden llit de comm une-beroering een overden de Engelsehen nu w elEsseqtlibo en
paar vestigingen in Nieuw-oaledonië tOt de- deden een aanvalin Berbice,maarzj stonden
portatieplaatsen aangewezen.
bj den Vrede van Breda methet veroverde
Braziliaapseh - voorheen Portllyeesclt Ook w ederom Surinam e af aan de NederlanG'
l
tyana, tusschen de Oyapok en de Arnazo- ders in ruilvoor hunne Noord-Amerikaansche
nen-rivier gelegen, maakt een deel uit van kolonie Nietlw-Amsterdam - thausNew-York.
de provineie Para en heeft eene uitgebl*eid- OOk de Fransehe koloniën,in 1654 door de
heid van ongeveer 30000 En geogx.m jl,maar Engelschen w eggenomen,w erden doorhen in
is eene schraalbevolkte en schier Onbekende 1664 Ontrllimd; zj werden in 1676 veroverd

woestenj.

Het Colllmbiaanseh - voorheen Spaansa gedeelte van Guyana: thans a1s provincie
Guyana t0t Venezuêla behoûrend, met de
hoofdstad Ciudad Bolivar of Angostura, is
grooter dan de overige gew esten dezer Republiek te zamen) doch zeer schraal bevolltt.
Het heeft eene uitgebreidheid van 11334 (J

t
l(
)01' de Nederlanders, doch een Jaar later
doordezewederafkestaan.- In1712werdBerbice gebrandschat door den Franschen admiraal Casse, - voorts de koff
ijteelt,in 1718

ingevoerd in Stlriname, in 1721 in Berbice
en vervolgens in D em erara, en in 1774 de
stad Stabroek gesticht. De Engelschen veroverden in 1781 geheelNederlandsch Guyana,
geogr, mj1 met Ongeveer 34000 inwonersj maar gaven hetin 1783 terug,veroverden het
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1n 1:96 nngmaals,maarstonden hetbtlden ontslag, doch lietzich overreden,om bj het
Vrede van Amiens op nieuw weder af.Toen
echter eenige maanden daarna de 00r10g wederom uitbarstte,m aakten de Engelscllenzich
op nieuw meester van het Nederlandsch ge-

deeltetvexeenirden in 1812 Demerara en Es-

zuiderleger onder Vettertedienen.H ierbragt

hj een reserve-leger bjeen, waarmede hj
Arad veroverdeen den 14denJuljbt
jHegyes
strkd voerde.Na derampspoedigeveldslagen
bj Szöreg (5 Augustus) en Temeswar (9
Augustus)week hjmetKossnthnaarTurkje,
en werd er onder den naam van Kl
toerqiid
tOt paqla van Damascus benoemd. In 1850
dempte hj een opstand to Aleppo,bevond

sequibo t0t ée'ne kolonie, veranderden den
naam van Stabroek in dien van Georgetown
en behielden door het verdrag van 1814 Demara,Essequibo en Berbice.Fransch Guyana
was den 12den Januarj 1809 door de Engel- zich in 1854 als chef van den generalen staf
schen en Portugézen in bezit genom on en 0p het tooneel van den Oorlog,en overleed
bleefheteigendom van PortllgaltOtaan 1817, te Constantinopel (len 12den October 1856.ayon,Or
dea
nn
Omtrent Frczpçoï.v G'
toen hetwederaan Frankrjk verviel.
je
taoordenaar
G uyenne, voorheen eenc provincie 5Tan van prins W illem I rc'z
raadplege
Frankrjkteen gedeelte van hetoutle Aqui- men Gerard.
Guyot.Onder dezennaam vermelden wtj:
tanië! omvatte het eigenljke Guyenne (aan
de Glronde) met de landschappen Bazadois, Henrl .DtrzlïF! Gltyott den uitstekenden be-

Périgord,Agenois(zamenNeder-Guyenne),- vordemarvan hetdoofstommen-onderwjs(zie
slom) in Nederland.Hj werd gevoorts Quercy en Rovergue (zamen Opper- Ondor Dotyn
Guyenne),of de hedendaagsche departemen- boren te Trois-Fontaines in Limburg den

ten Gironde, Dordogne, Lot-Garonne, Lot
en Aveyron.Toen in 1137 het geslacht der
hertogen T4% vl.gçfï/cpcty in de m ans-li
n uit-j
Jstierf1 bragt de exfdochter Eleonore Guyenne

25sten November 1:53, sttldeerde te Franoker in de theologie, en aanvaardde in 1777

nu in de magtder Engelschen,totdathet in

ill 1790 te Groningen het doofstommen-insti-

hd leeraarsambt bi
j de '
W aalsch-llervormde
gemeente te Doxdrecht.Van hierwerd hj in

ten huweljk aan haren echtgenoot. Lode- 1781 naar Groningen lleroepen, en weldra
WJ: VII,koning van Frankrjk.Daardeze trok aldaax de ongeltlkkige toestand der doofzich echter van haar liet spheiden,verviel stommen zjneaandaeht.Aletmenschlievenden
die bezitting aan haren twepden gemaal, jver bezocht hj bj herhali
ng t1e inrigting
Hendrik II, koning van Engeland?en bleef van den abt de l'
Eple te Parjs en stichtte

1451doorKarel Vlltkoning van Frankrjk, tuut,hetwelk sedertdien tjdten zegen ververoverd en in zjn gebied ingeljfc
lwerd.
strekto vnorveleongeltlkkigen.Aanvankeljk
Guyon (Richard),generaalinHgngaarsche bleefhj tevens hetpredikambtwaal
memen,
dienst gedurende den omw entelingsoorlog van doc,
h hj werdhiervan Ontslagen in 1809,om
1848en 1849,werd gebgren in 1812teBathin zich geheel aan de kweel
telingen van zjn
Engeland,vochtrecds5-r0eg in Portugaltegen gestichtte lkunnen wt
jt
len.Hierbleefhj met
d0n Mignël,en tradin 1832teTriëstinOosten- Onvermgeiden jver werkzaam t0t aan zjn
rjksche dienst.W eldra werd hj bevorderd tot overltjden op den loden Januari 1828.Later
luitenant-kolonelen adjudantvan generaal&yJJ- verrees te Groningen een gedenkteeken ter
nyi.Nadat ht
Jin 18b9 meteenedochtervan ztjner eer. Hj was gehuwd met I'rancina
dezen gehuwd was,nam hjJztln pntslag,en kvccïïlzrrM argaretha van Iddekinge.
-PX J Charl
es Gzlilbzf-e Gmyot, een verwjdde zich in het comitaat Komorn aan den
landbouw.Toenin 1848JellatqjiqjinHongarje diensteljk oudheid-en penningkundige.Deze,
viel, w erd Gnyon door het Hongaarsch m ini- cen zoon van den voorgaande.werd geboren
stôrie van Oorlog. benoemd t0t ulajflor en te Groningen den 3osten Mei1800,bozocht de
kommandant van een batallon vrjwilligers, militaire school te Delft, werd in 1818 a1s

waarna hj deelnam aan dentogtvan gene- luitenant geplaatst,wjddezich hoofdzakeljk
raal M oya tot ontzet van MTeenen. In het aan het geven van Ondeywtisaan de militaire
gevecht bj Schwecbat (30 Oe,
tober) washj acadêmie te Breda, en vertrok in 1829,t0t
de eenige H ongaarsche bevelhebber? wiens kapitein bevorderd, met den luitenant-gene-

batallon niet Op de vlugtging,weshalvehj raal van den Woqsc/z a1s diens adltzdant naar

t0t iolonelbenoemd werd.In weerwilvan Java.Hier hielp ht
Jhetcultuursielselinvoezjne dapperheid zag hj zich genoodzaakt ren en legde voortsin den oorlpg op Sumaden 14den December achter de 'W aag terug te tr
a (1832) ongemeeno dayperheld aan den
trekken.Gedurende den winterveldtggtbevond da'
g,zoodathj met de milltaire W illemsorde
hj zich btjhetleger van Göru
jeien srolbragt versierd werd. In 1833 lkeerde hj in commissie naar het Vaderland terug, w erd er
de bestorming van den Branylsko(5 Febrtl1849),hetroemrjkste wapenibitder Hongaxen. Daar hj het steeds oneens was met
Görgei, werd hj t0t kommandant benoemd
van dedoordeOostenrjkersbelegerdevesting
Komorn, en met 90 ruiters baande hj zich

voor 'shands ter beschikking gesteld van de
depaxtementen van Koloniën en van O0rl0g,

trad in hethuweljk,vestigde zich te Njmegen en verzocht en verkreeg in 1835 e:n
eervol ontslag.Hj was vervolgens te Njme-

met voorbeeldelooze vermetelheid derwaarts gen a1s lid van den raad, alsmede a1s li;
een weg. Toen echter Görgei minister van der Provinciale Staten van Gelderland met

O0rl0g wexd,ontnam hj aa'
n Gnyonhetkom- jver werkzaam en schonl
taan destad zjne
mandem ent.Deze,hierover verbitterd,snelde belangrjkeverzameling van Romeinsche oudnaar Debreczin en vorderdevan Ko.
n.
qutltzdn heden. Toen hj vervolgens in 1851 naar
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'sHage vedrokken was,werd 11iJ 001: dââr en ten noorden d00r de Golf van Koetsl
lid van den gemeenteraad en in 1868 wet- (Kats,
Ja),voorts ten zuidoosten doorde Golf
houder,besteedde er veelmoeite aan lletin vnn Cambay? terwjl het westwaaxts het
orde brengen van het archiof, en overleed Bchier-eiland Guzeryte of Kattywar (in het
den 17den Februarj 1861.Hj was 1id van Arabisch GeziraltjvormtmeteeneOppervlakte
de Leidsclle Maatschapptjvan Nedorlandsche van 345 I
D geogr.mjl.Hetwordtnaar het
Letterkunde, van het Provinciaal Utrechtsch binnenland allengs hooger. D e Boerdabergen
Genpotschap,enz-,en schrcet'onderaudcren: a,
an de westltust ztln 600 Ned. ellzoog,en
mBi
lljltheid,inachtgenomenjegensdeJoden, in hetzuidoosteltjk gedeelteverrtjstdebasaltdie, ten gevolge van keizer Karals plakaat berg Palitanna,vermaard wegenszjne temVan den Qos
tenJanuarj 1545,Ntjmegen had- pels en kloosters, ter hoogte van bjna 500
den moeten verlaten (181.
4)'', rvc
lrklaring Ned. el. Van hier breidt zich westwaarts de
Van het versell
jnseltdat de stad Njmegen Gihr uit, een rotsaehtig Oord m et ondoorin 1567 m untlid w erd van de Avestfaalsche dringbare bosschen en struiken, - en n0g
en Nederrjnsche Kreitsen enz. (1841.
)'',
vel'der w estw aarts de Girmar, eene groep
rEene oude Neder
rjnst
lhe weeldewet mede- woeste granietgevaarten md de stad Dsjoegedeeld (1847)''2
rDI
I sllliting van het naghar, desgeljks wegens hare kloostersen
tractaat,waarbj de stad Njjmegen in 1585 bedevaartsplaatsen bekend. Op hetvasteland
terugkeerde onderdf3gehpnrzanmheid desKo- tcgf
m overde Golfvan Cambay vindt men het
nin
gsisvv
aa
nnSp
jea
(t
1e
8r
4hu
8)i
's
',te .'
ke
nn
heatqFr
Bjdl-agotnt.de Iliteinde derW cst-Ghatsen derSatpoera-keten,
N
'tjmegctn1849)*' alsmede het westeljk uiteinde van het Vint en blaauw ,delaudshet
arljjke dllya-gellorgtem eteenigebelangrgkerivieren,
,,R00d, wi
kleuren van Holland Onder de graven uithet zooal
sdeTagti?de Nerboedda, de M aihien
htlis van Bejeren cnz-'' y,l:
y(
)d,witen de Sabarmattl.Hetklimaat is erin hetalgeblaauw , ook de landsheerltjke kleuren van meen zecr ongezond,hieren daardoodeljk,
Holland onder het H uis van Bourgoadië en het land met fraaje wouden bedekt.Langs
onder dat van Oostenrtlk cnz.'', welke Op- (1e ltustgroejen (
1e dadel-en Palmyra-palmen,
stellen allen zjn opgenomelzin p'
Njllofl-'
s Btj- de mhowa en (
1(t maalgf
). Rjjst wordter in
dragen'', voorts nog: rBtldragen t0t de hetzuiden, tarw ein hetnoflrtlcn in groote
geschiedenis der Doopsgt
azinden te Ntjmegtan hoeveolheid vcrlouwd.Suikeren katoen zjn
enz.(1845)'' en ropgave d0rsollildertjcn in hd zuiden debelangrljkstellandelsartikels.
hangende Op het Raadlluis te 'sGravenhage I-letmel-kwaardigste huisdier is er de kam eel,
die er benevens de Os t0t lastdier dient.
(18G0)''.
Guyton de M orveau (TuotlisBernard), D e landbouw is er het vonrnaamste middel
een vordionsteltjk Fransch natut
lr-en schoi- van bestaam? denjverheid heet'
terweinig
kundige, geboren te Dtjon den 4den v
lallla,
l*j te beteekenen. Onder de 3 millioen inwoners
1737,wasreedsgeruimen ttjd werltzaam ge- vormen de Afahrattcn en l-tadqlpoetendegroote
weest a1s advocaat-generaal, toen hj zich meerderheid. Er zsln verschillende talen in
aan de natuur-en stheikundewjddo.'
W eldra zwang, doch de eigenljke landstaalis het
was hj lid en kanselier van de âcadêmie te Gtlzarati, hetwelk veel Overeenkomst heeft
Djon,en werd e1*voortst0thoogleeraarbe- m et het H indi. H et land behoort t0t het
noemd,welkebetrekkingh!j(
3chterlçortdaarna Britsehe presidentschap Bombay.
nederlegde.In 1791 werd htllif
lvan (
1oNatio- Guzm annia is de naam van (ten plantennale Vergadering en van de Conventit),stem de geslacht Ilit de fam ilie derBromeliaeeën.Het
vöör den dood des K onings,en w crd in 1794 onderscheidtzich door een 3-deeligen buitena1s comm issaris naar hetNoorderlegcr gezon- sten bloem dekkrans, door 3 t0t eene buis
den, waar htj inzonderheid vöôr dan slag zamengevoegde bloemdekltransslippen, door
bj Fleurus de verkenningcn doormiddel tpt een cylinder zaâmgegroeide helmknopval
z luchtballons bestuurde.lltjwerkfe voorts pen,en door eene 3-hokkige,B-kleppige zaade naakte zaden.Van de soorten
mede t0t stichting der polytechnische scllool doos met vel
en t0t verbetering van lltat m untstelsel, en noem en MT@I
J@* G. trloolor .
#. et Pan., die
w as (1e uitvinder van de naar hem genoemde Op Jamaïoa 011 in Chili als w ûekerplant
bprookingen met chloordampell t0t zuivering Op boom stam men groeit en Op den w ortel
r alle kanten uitgespreide,gladde,
van de lucht. Met Laroisler was 11tJin 1787 vele: naa'
de vervaardirrer etmer nieuw e chemische n0- punbg uitloopende bladerf)n draagt, w elke

menclatuur. Nadat hj bj de Restauratie al
zjne betrekkingen verloren had,Overleedhj
den zdenJanuarj 1816.Hi
jschreef:rDêfense
de la volatilité du phlogistique (17r
/3)'',
XElements de chimie thporique (1776)',
Traité des moyens de désinfe/zfer l'air

3 tOt41/2Ned.palm lang zjn,waartusschen
zich een stengel verheft met ovale,puntiye
schutbladen,van w ellte de Onderstegeelachtlg
grof
)n zjn, met loole strepen versierd,en
de witte bloemen bedekken,en de bovenste
scharlakenrof)d en dakpnnvorm ig op elkander

(1801)''
h enz.
liggen.Debloeiwjze iseene lange,spitseaar.
Guzeratot GI-/-J/01-Goedql.
erale, weleer G w alior,in hetIndisch Kawariar,is een
cen magtig koningrjlk, later eeno provincie metGroot-Brittanje verbonden Staatindeoude
van Véör-lndië, ligt in llet noordwesteljlt provincie Agra en omvat de bezittingen der
gedeelte van Dekan,heef'
teene tlitgebreidheid

van 1956 L geogr.mjl,wordtten westen
en zuiden bespoeld door de Arabische Zee

M ahratten-dynastie Selpdia, w elke op 1558

(
7) geogr. mj1 eene bevolking tellen van

31/c millicen zieltn.DeregérendevorBt?den
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titel van M akaeadql
'a (Grootvorst)voerende, Zweedsche Académie,en overleed den 3osten
betaalteene Jaarljkscheschatting van 180000 M aart 1809.
pond sterling aan het Britsch Bestuur. De
Gym nadenia R.Brown is de naam van
belangrjkste voortbrenqselen van ditvrucht- een plantengeslacht uitde familie der Orchi#* Het onderscheidt zich door nagenoeg
bare land zjn wjn,oplum en katoen.- De deen.

ho#'
d-en resldentiesta'dGwaliorligt15geogr. geljlte bloemdekbladen,van welke de mitlmjlvan Agra in eenevlakte aan deSoeban- delste helmvormig t0telkanderzjn gebogen,
rika,welke
alleen in denregentjdvan water terwjlde overigezjwaartsafstaan, voorts
voorzien @lS. Men heefter lange straten,vele dool-eene aan den voet van hetzuiltjebesteenen huizen? en 50000 inwoners.Aan de vestigde,3-lobbige,gespoorde1ipen opstaande
*
h de beroemde vesti
westzjde verheft Z1(:,
nq helmknoppen.HetOmvatOverbljvendeplanten
van dien na3m , de sterkste van Vöôr-lndie in Europa,Azië en Amerika.Daartoebehoort
en het Tndische Gïbraltar genaamd,op eene G. conopsea A.Bvown (Orehisconopsea L.
j,
steile zandsteenrotsterhoogte van Om streeks in lagc woiden groejende,met een stengel
100 Ned. el. Ten noordoosten van de stad ter hongte van 6 Ned.palm ,ljn-lancetvorverrjstdecitadél,en binnen hare muren be- m ige bladeren en rozenroode of witte, t0t
vinden zich ruime gebouwen voor eene bezetting van 15000 m an.

rolronde aren gerangschikte bloem en. D e

handvormiye knollen van dezeplant(Palma
Gyges wasvolgens de Grieksche sage de Christimaklor)leveren eenesoortvanSaleb.D nsteling van den Lydischen koning Can- G. densl
sora .
!Xc/r.,op droogeweiden groei#tz$fle.
s,die dezen,om hem van de sehûonheid
jend., heett wat breeder bladeren en pyrazjner gemalin te overtuigen, in de gelegen- midale aren? en G.odoratissima .WcA.,op
heid stelde om haar, buiten haarweten,zonder kleederen te aanschouwen.Toen de K0ningin jzulks vernam,waszj zöt
;vertoornd,
dat zi. Gyyes deed kiezen, om ôt'haren
echtgenoot te vermoorden en als haar gem aal
koning van Lydië tc worden, ôf zelf den
dood te ondergaan. Gyyes,hoewelaanvanke-

grasvelden m w oudstreken te vinden,draagt
bleek-roode,zeer w elriekende bloem en.

Gym nasiën waren bj deoude Grieken,

welligt reeds in de 7de eeuw vôôr den aan-

vang onzer Jaartelling,oefenscholen,welke
t0t ontwikkeling des ligchaams dienden.Zj
ontleenden haren naam aan het Grieksche

ljk erzich tegen verzettend,koosheteerste woord yk)
y,A'6ç (naakt),OmdatdeJongelingen
en werd door hetol
'akelteDelphi in zjne ontkleed daaraan deelnamen. Het gebouw
heersehappj bevestigd.Eeneanderesagevem was van zuilengangen voorzien en in zjne
meldt,dat Gygesals herderin eene groteen nabjlleid strekten zich veelalschadtlwrjke
tooverring gevonden had,waardoor hj zich lanen uit, voor de verschillende oefeningen
onzigtbaarkon maken endathjzic,
h op deze bestemd, die er onder het toezigt van den
wjze een vertrouweljken omgang met de gymnasiarch plaats grepen. Zj dienden t0t
Koningin bezorgdhad,waarnahj denKoning sieraad voor de aanzienltjkste steden des
ombragt. 00k nu n0g wordt wel van de landsen vormden behendigeen dappere strjonzigtbaarmakende krachtvan dien ring ge- dersvoor de Grieksehe vrjheid.
sproken. Y ooral w as dit het geval,toen de
De gymnasiën van Onzen tjd zjn daarenhoogleeraar TFL Kist in 1805 zjn thans tegen oefenplaatsen van den geest, bepaalvergeten roman ,,De ring van Gyges'' deltjk bestemd voor het aanleeren der oude
uitgaf.
talen en daarmedeverbondenew etensçhappen,
Gyllenborg (Kaxel? graaf van), een weshalve zj a1s inrigtingen van hooger onZweedsch staatsman,geboren in 1679,volgde derwjs worden beschouwd.Zj zjn ontstaan
Karel X11 op zjne eerste veldtogten, en uit de m iddeleetlw sche kloosterscholen en in
nam als Zweedsch gezant te Londen in 1717

stand gehouden door de behoefte aan olzder-

deel aan eene zamenzwering teren koning
Geory .
J'
, weshalve hj in hechtenls genomen
werd.Na verloop van 3 maandeu Op vrje
voeten gesteld,keerdehj naarzi
jnvaderland

wjs. Behalve in het Latgn, Grieksch en
H ebreeuw sch, ontving m en er onderrigt in

eenige andere vakken, bepaaldeljk in de
zeven vrje kunsten,die men in hettdvium

terug,werd in 1718 staatsseeretarisen voerde (grammatica, rhetoriea elz dialectica) en in
op Aland Onderhandelingen met Rusland over ht
at quadrivium (arithmetica, geometriatmuden vrede.Na den dof)d vau K aselXII w erd ziek en sterrekunde) Onderscheidde.Na het
hj het hoofd derIloedenpartj,terwjlgraaf eindigen der middeleeuw en ontstonden in
Horn de aanvoerder was der Aiutsf
anpartj, Midden-Etlropa vele universiteiten,w aarna de
behaalde de Overwinning en zag zich t0t g'ymnasiën voorbereidingsschûlen werden voor
voorzitter der kanselarj benoemd.De volks- deze. H et aantal gymnasiën en Latjnsche

woede, door den schandeljken Vrede van scholen in Nederland isvrtjaanzienljk,maar
Ab0 gewekt,wisthj door de teregtstelling bj de wjziging van inzigten nopens de wevan Onderscheidene generaals t0t kalmte te tenschappeljkeopleidingvan dejeugd wordt
brengen.Hj overleed als rjksraad en kamse- hetvoor vele meer en meer een dringend
lier der universiteit te Upsala in 1746. vereischte,datzj verdwjnen of eene belangZjn neef,GustaafFreAdlt,graafvan Gyllen- rjkehervorming ondergaan.
àtv.g, was kanselartjraad en beoefende met
Gym nastiek (De) is eene stelselmatige
goed gevolg de dichtkunst. Htj schreef het ligchaam soefening,welke de bevordering van
heldendicht rTaget öfverBlilt(Detogtover spierkraeht, behendigheidy gezondheid en
de Beltl'' werd een dereersteleden van de schoonheidbedoelt.Zjmaaktebj deGrieken

GYMNASTIEK- GYMNOSOPHISTEN.

877

van 600t0t400 vôôrChr.een Tvezenljk bestanddeel uit van het onderwjs;de twee
andere deelen Wa1*on de grammatica ell de
m uziek. Zj behoordealzoot0tde onmisbare

schaafde volken van 0ns werelddeel. In 0ns
Vaderland behoorthett0tdeverpligtevakken
der hoogere burgerscùolen,en het is zeer te

(discus), het weqen met de speer, en de
worsteling. Zj, dle hierin geoetbnd waren,
worden door de Ouden voorgesteld als de
schoonsteen krachtigsteJolzgelingen en maunen. De gymnastische wedstrjd was het
hoofdbestanddeel der volltsspelen,vooralde<
olympische.- Bj deRomeilzen behoordede

langrjk istevensdeoetltopaeclisehe.
t
/J/Z/IZ/t
Z.
SJï/,
welke zich bejvert 011
4zood
'allige spieren te
ontwikkelen, die aehterljk gebleven zjn en

betreuren, dathetbj de lagere scholen nog

vakken. Het geheele onderrigtin de gymna- m aar al te voel verwaarloostl w ordt.
stiek was zam engevat in den ppentathlon'',
De systematisohe gymnastiek zorgt voor
en deze bestond uit de volgende 5 deelen: eenegeleideljkeenharmolliseheontwikkeling
de10Op,desprong,hetwerpen metdeschjf valz alle spieren des ligchaams. Hoogst be-

hierdoor aanleiding htlbben gegeven t0t verkrommingen en misvonuingell, die w eder

sehadeljkwerkenOi)bcr
paaldtz1igtthaamsdeelen
el
& alzoo gevaarljk zjl 5-001
-(
1e gezolzdheid.

gymnastiek niett0thetvolksonderwjs:hoewel T0t de gym nastiek btàlzoort, behalve het
bj hen eene uitgebreidemilitaire gymuastiek marchérel, loopt?ll) spriugtm , hangen, klimin zw ang w as, bestaande in gaalz, loopen, men enz-, ook het ltalleren. Halters zjn
springen, voltigéren, zwemmen, het dragen korte jzeren staven,aan wieruiteinden vrj
van lasten,het werpen van steenen en speren zwarekogelsbevestigdzjn.Deleerlingneemt
en het schieten met pjl en boog.O0k de in elke hand zulk een halter,om daarmede,
zwaardvechtel'
s werden bj hen in beroemde zoow elin rustalsvoortgaande,verschillende

scholen kunstmatig geoefend. - In de m id- bewegi
ngen regylmatig tevolbrellgen.Erbe-

deleeuwen oefende zich voortsderidderljke
jeugd in hetdragen en hantéren derwa/enst
ten einde de overwinning te behalen ln dtl
spiegelgevechten oftournoojen,- aan welk
'700rd de Duitschers den llaam Van inrnen
hebben ontleend.
De grondlegger der hedendaagsche gymnastiek was Guts JTV/A.
:, die op hetinstituut
van Salzmann te Schnepfenthal stelselmatige
ligchaamsoefbningen invoerde. Zi
jlàe handel-

staan onderseheldenetjdschriften vool-degymnastiek, zooals: zNetle Jahrbiicher tkr die
Turllkunst'')
DDetltsche Turnzeitung''/

XLe g'ymnaste belge-')enz.,terwjlmen in

de groote steden van Duitschlal
zd prachtige
nTurnhallen''aantrett.
Gym nem a k. Wrpzpzl is de naam van
ecn plantengeslaeht uit de tàmilie Asclepiadeën. Het Oudersehetdt zich door eene nagenoeg w igvormige, s-spletige, aan de basis

w'
Ijze vond algemeene goedkeuriny,werd Op mëest met talzdjes oi' schl
zbben voorziene

bloemkroon.HetOmvat Oost-ludistthe,meestal
wiudende heestersot'halfheesters metschermvorm ige bloemen. Vat
z de soûrten ngemen
wj:G.laoti
ferum 1l.Wrolt7zz(Ascr
lepias lactiverhoogen enalzoohetFranschejuk tever- fbra L.) op Ct
lylon, eene plant,die)naar
breken. Hj stichtte eene modèl-gjmnastiel
t- men verhaalt, in alhare deelelz eene witte
schoolOp de Hasenheide bj Berljn,en zjl
l wtalsmakende melk bevat,die melleven goed
vele scholen in Duitschland, Zwltserland en
Denemarken nagevolgd,enverwierfvooraleen
krachtigen voorstander in Jaltn,die daariuede
de bedoeling verbond om de volkskrae,
ht til

voorbeeld werkte kraehtig, zoodat 0? vale gebruiken ltan als koemelk,terwjlhareblaplaatsen gymnastiekschplen engymnastlekver- deren als groellte wordelz gebezigd,
G.
yltlcs/zrï.s R.Wy-tlln?z,een klimmeudeu heester
eenigingen ontstonden.Bj het uitbarsten van atr
den bevrjdingsoorlog trpk Jal
tn met zjne op Ceylou, waarvalz de wortels een m iddel
weerbarejongelingen ten strjd,ellvelen van tegen,slaugenbeetûpleveren,, elz &.tinyens

hen stierven den heldendood.Bj de toene- 5/.
r.(AsclepiastingensAl
rcA.
)til1Achter-Tndië

mende reactie in Duitschland achtte de regé- groejende en metbladeren,dieeeneblaauwe
ring hetbestaan vangym nastielt-vereenigilagell kleurstofopleveren.

Gym nocladus Law.is de naam van een
gevaarljk,weshalve Jahnin hechteniswerd
genomen.Devereenigingenwerdenontbonden, plantengeslachtuitdetàm iliederCaesalpinieën.
en eerstna4Jaarverkreeg Jaltn de vrjheid. H et onderscheidt zieh door eonhuizige bloeDe gymnastiek bleefllu rusten t0tin 18379 m en met een s-tandigen kelk en eene s-tan-

l door eohe eenhokkige
zj werd toen naar aanleic
ling van een ge- dige bloemltroon, (-)1'
schrift van Lorinser: rzum Schiitze der Ge- pelll. Het bozit slecllts ééne sf
lort!nameljk
sundheid in die Schulen'' in Pruissen weder G. ealladensts Lan. (tltuitlandina dloica L.),
toegelaten,eneindeljk in 1842van regèrings- een iraajen Canadaschen boolzl ter hoogte

wege als een onmisbaar bestanddeel der van 6 t0t 10 Ned. e1, met dubbel-gevil
zde
volksopvoeding in de scholen ingevoerd,Zelfs bladercn, di0 4 tpt 5 Ncd.palm lallg zjl
l,
werden er kweekscholen gesticht voor gym- metwitte bloemtrossen,en met harde,eivornastiek-onderwjzers te Berljn, Dresden, mige,iu dikke)langwerpigepeulen beslotene
D armstadtenz.Er ontstonden nieuwegymnas- zaden, die in Kf
lntucky clikwjls in plaats
tiek.vereenigingen,van w elke echterveleom van koffi
jboonen gebrtlikt worden? weshalve
staatkundige redenen na de Jaren 1848 en hj ook wel de koljboom ran Aoa/f
fcà,
g ge1849 ontbonden werden.Niettemin bleefmen noemd wordt.De bast kan als zeephoutvoor
hetzuivergymnastiek-onderwjsaan descho- de wasch dienen.
1en voortzetten en uitbreiden, en het heeft
Gym nosperm ae,zie Naaktzadnen.

allengs ingang gevonden bj de meeste be-

Gym nosophisten is de Griekschenaam
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van Indische wjsgeeren,die hetwezen der gevoel Ontwaakte het eerst door de helden
wjsbegeerte zochten in eene zuivere bespie- van Alurâ
.ny, M aro x
vzdcdy,de gemalin van
geling en alzoa in de vernietiging van alle W essellpyi,welke hj a1s rMura
'nyiYenus''
zinneljkheid.Zj gingen hierin zoo ver,dat bezong. Daarop volgde van 1690 tot 1700
zj niet alleerl alle kleeding versmaadden, eene reeks v>n gedichten, welke zich door
maar 0()k zich zelven verbrandden,Om hier- kracht van taalen rjltdom van denkbeelden

door toteen toestand van reinheid te komen.

Onderscheiden en, in den volkstoon geschre-

Zj werden als wjsgeeren door de Indische Ven,ook nu 110g in den monddesvolksleven.
Koningen hoog yeacht.
Zj zjllbj herhaling gedrukt.
Gynaecologle,afkomstig van de GriekGypsophila,zie Gafklsteng.
sche woorden ykv'
q (vrouw)en ;.oyLq'(leer), Gyrocarpas Jaeg. is de naam van een
noemt men de leer van het vrouwelt
jk ge- plalltengeslacht uit de lamilie der Laurineën.
slachtm et betrekking t0tdenligchaamsbouw ,
de levensverrigtingen en deziektendervrouw ,
alsmede de voorbehoedende en geneesktlndige
behandeling van deze laatsten. Ten opzigte
van die leer heeftvooral Caras zich verdien-

Het onderscheidt zich door tweeslachtige elz
eenhuizige bloemen met een 4- of meerlippigen ltalk en door eene pruim varmige,gevleugelde vruollt. G.czzledctlozzl,: Jaeg.is een

steljk gemaakt door de uitgave van zjn

Ameriltaansche gewest Cartagena. Wanneer

Gynandropsis Dec.is de naam van een

werpt,bljftzj een oogenblik op hare vleu-

aanzienljkt,booln in de bergwouden van het

LehrbuchderGynaekoloyie(3dedruk1838)''. men zjne gevleugelde vrucht in de hoogte

plantengeslachtuitde tamilie derCapparideën. gelsdrjven e11daaltdaarna in kringen langHet ondersöheidt zich door afstaande kelkbla- Zaalllllaar den grond.
den en 4 genagelde bloembladen, 6 Op eene
Gyrornantie, een Grieksch woord,hetlanggesteelde,naaldvormige scjjfingeplallte welk krinytzaarzeyuqeru beteekent,noemtmen
meeldraden en een ongesteelden stempel.De lletbedrjfvan een waarzegger,dieeenkring
zaaddoos isrolrond-langwerpig en z-klt
appiy; op den grond trekt en zich daarin begeett,
de kleppen zjn afvallend en de zaadljstls Om allerlei gewaande tooverspretlken te prewandstandig.De talrjke zaden zjn niervor- velell.lntusschen wasditwoord aandeOuden
m ig en ruw . - G. pentapltylla Dee. heeft niet bekeud en de zaak zelve evenmin;zj
bladen,aan hd eind der bladstelen uit 3 t0t werden in de middeleeuwen uitgevonden.

5 Omgekeerd eivormige blaadjes stervormig

zam engesteld, en is in de w arme gcwesten
algemeen verspreid.De Soendanéschenaam is
Sasawi Leuwung. - G. &
'
peciosa .
D:c., uit
Calcutta naar Java gebragt en aldaar in
potten gekw eekt, komt genoegzaam metde
voorgaande soortovereen.
Gynura Cass.is de naam Van een plantengeslacht uit de lamilie der Zaâ
'm gesteldbloemigen. Het omvat overbljvende kruiden
oi'halfheesters die in Oost-lndië et
1 China
groejen. Van deze is G.Pseado-Cltina Dec.
de m erkwaardigste,omdat devleezigew ortel
van deze plant in Madras a1s t,ellzw eet- e!1

Gyroscoop.Een snelom zi
jneasdraai#
Jende tûlkall zonder om .zte vallell,eellstaud
hebben, waarbi
j het zwaartepunt niet oudersteund is.Zjne as beschrjitdan een kegel,

waarvan detoy Op dellbodem rustenwegel
zs
de wrjving rlgthj (de tO1)zich allengsop,
zoodat zjneaseindeljk een verticalel stalld
verkrjgt. W j zien alzoo, dat de to1 bj het
draajeu niet aall de lvet der zwaartekracht
gehoorzaam t, allders toch z0u 11j omvallen.
0111 dit duideljker te makell,lleeltFessd
dellgyrosttoop bedacht.D eze bestaatuiteene

koperetlsehjfmeteelldikkellrand,doorwier
midden eellxl vaste as is gelegd,loodregt Op

pisdrjvend middel gebruikt wordt.
llare Oppervlakte.Die as draaitin een riny,
Gybngyös, eene aanzienljke stad in het welke op zjnebeurtin een tweeden ring ls
H ongaaratthe comitaat H eves, ligt aan den bevestigd met aspuntell, loodregt staande op
voetvan den Matra-berg,bezitonderscheidene de as der- schjf.fn het verlengde vall dezen
R.Katholieke kerken
eenFranciscanerkloos- bevindt zlch aal'l den buitelzsten ring eene
ter, een aantal t-raal!e huizen van adelljke staat' meteollevrjeop-e1zneêrgaaude bewegeslachten,veelhandel en njverheid en om- ging bevestigd iu het gafelvormig uiteinde
streeks 16000 inwoners.In den om trek wordt van een verticzalen stander,welke zicllil1een
veel grM n en wjn verbouwd,en aldaarbe- tweeden standerkallomdraajen.Alen kan nu
haalden den 3den April 1849 de Hongaren de schjfmetderingen i11evenwigtbrengeu
eene overwinning 0p de Kei
zerljke troepen. nlet eell gew igt, aan de staaf opgehangen.
Gyöngybsy (Stephanus),een der oudste Neemt men dit gewigt weg, dan slaat de

Hongaarsche dichters, eigenljk de schepper schjfmetde ringennaarbelledeu.Ditgebeurt
der Hongaarsche volkspoëzj,geboren in 1620 echterniet,wanneermen doormiddelvaneen
in het comitaat Gömör, wekte reeds op 20- snoer de schjf in beweging brengt.Dan be-

Jarigen leeltjdde aandachtvan denmaytigen weegt dcze zich om hare as en tevens met
graaf Frans Tadz/lezeï, die hem t0t lnten- hare riugen om den tweeden stander.De0m-

dant van zjn burg Fiilek aanstelde.Nadat wenteling der sclzjf is o()k hier oorzaak,dat
hg 13 Jaar die betrekking w aargenomen en zjnietaande wetderzwaartekraehtgehoorzich steeds in de vriendschap van den graaf zaamt, terwjl mell daarbj voorts! door het
verheugd had, werd hj tot verschillende verplaatsen van hett0tevenWigt dlenend geopenbare bedieningen 0n eindeljk izl 1686 wigt,verschillendemerkwaardigeverschjnselen
met algem eene stemm en tût vicegespan geko- kan Opm erken. D e verklaring van deze verzen. Hj Qverlee; in 1704. Zjn dichterljk eischtden bjstandderhuegerewiskuude.
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Gyrowetz (Adalbert)teen verdiensteljlt als generaal bj het leger van aartshertog
componist, vi00l- o11 pianospeler,gtlboreu te I'eedinand) werd in 1806 banus van Croatië,
Budweis in Bohemf
m den 19den Februarj Dalm atië en Slawonië,voerde in 1809 bevel
17G3twerd dool-zjn vaderouderwezelzin de 0V0r het 9de armeekorps in Itatië en dekte
m uziek , legde zieh tevens t0e op de oude den terugtog't vau aartshertûg Joltann.Schoon
talen,studeerde te Praag in de regtën,w erd zjnekri
jgsverrigtingengeene algemeenegoeddaarna setsretarisvan den graat.vontF/p
'-/'
1ir- keuring vûnden, werd hj in 1813 t0tveldcl
ten, en bepaalde zich toen weder bj de maarschalk benoemd, voerde in den slag bj
muziel
t. llj vertoefde 2 Jaar ttlNapels,olu Dresden bevel over den linkervleugel en bezich olldel*Sala in het contrapuntte oefeizen, vond zieh il
1den volkert
mslag bj Leipzig op
schreef onderscheideue kwartetten en serella- de ljn, waarlalagsNapoleon moestterugtrekdes,bezoohtParjs,waarzjlzemuziek grooteu bjval vond, en begat'zich vervolgells
naar Londell.In 1804 werd hj kapelmeester
aan dtlKeizerljkeopera teMTeenen,en overleed den l5den Augustus 1849.llj behoorde

ken, hetwelk? schooi
l buiten zjne schuld,

slacht iu Siebenbiirgen, lletw elk in 1694 in

ltlomm en t0t ltïitellallt-veldm aarschalk, en

niet verhillderd werd. Daarentegen oogstte

hj roem iu Fraukrjk bj Brienne en Barsur-Atlbe.In 1815 washj tjdeljk belastmet
hetalgemeen l
tommaudoinOostenrjk)keerde
t0t de vruchtbaarste componisten.Behalve 30 vervolgensnaarzjnbal
zaatterug,doch werd
symphonieëll, meer dall :0 kwartlttten voor in 1824 kom mandant van Bohem en en in
viool,20 pantomime-balletten,enz.leverde11j 1829 A'an Aveel
àel
z.I111830werd hjbenûemd
30 opera's, van welke vooral ml'lilr Augen- totvoorzitter vau den llofkrjgsraad,enoverartz'' Felix und Adele''en rztg.nes Sort)l'' leed den llden Xovember 1831.
Graaf
Iï
a
ans
G
yul
a
y
,
eel
z
zoo
l
z
van den voorgaande.
m0tgrooten btjval werden ontvangen.
Gyulay van J'
Varos-Németlb en Nadaska l'
li
j werd geborei
l dekïlsteu Septel
uber 1798,
is de naam van een Oud en aanzienljk ge- tlud i11 1816 il1 dienst, was in 1846 opgeden vrjheorenstaud en in 1704 in den gra- werd in 1847 m ilitair lkom mandant van de
venstand opgtmom en wcrd. Van de ltldt)n kustlanden teTriëst,in well
tebetrekkiughj
noemen wi
j: graaf Samuè'
l Gt
i
/vTcy,gyboren in 1848 bi
j hetuitbarsten deromwelteling in
in 1719,di0bjdenaanvaug vanden Oosttln- Italiu veel heet
'
t bi
jgedlugen t0thetbehoud
rl-kscheu Successie-oorlog iI1diensttrad,zich der oostenrtjksehe marille. Van Juui
j 1849
in den Zevellarigen Oorl0g onderscheitlde, t0t Julj 1850 was llj minister van Oerlog
en deu 24sten April 1802 als luiteuallt-veldmaarschalk en kOllllllalldallt Vall Karlsbtlrg
Overleed. Graaf Albek'i Gyulay, ()cllzo()ll
van del
zvoorga4ldo.Deztàgeborell deu 12del
,
Septeluber1760,trad il11:84 iudielzst,strtled

i)ll wttrd daarlla kûmmandant van het 5de
arlueelkorps teAlilaan.1kldtln Ool
-log van 1859
zag hj zie,h benoem d t0t opperbevelhebber
val) lit
,t legttr en dcz
ed tt
el invalin Piémont.
Zi
J-ul) bewegiugtln M'aren echter nietslzelen
tegelz de Turjteu eu tegeu Frattltrjlk,werd uiet krachtig gtllloeg.lli
j gafdon Franschen
i111799 btjAlaglallo ZWaa1*g0W0lld,0l
10Vtàr- tt'd 0111 trdepen naar ltaliu te brengen,zooleed den 2îsten April 18:5 te Pestllalsluite- dat hi
j weldra achter dt)Ticino moestterugnant-generaal.
Graat'lynaz, eell brotldttr tl
'elklten,waar hi
j del slag van Alagenta (4
voor
ga
al
l
de.
l
l
i
J
'
wer
d
gebor
e
n
do
l
l
l
lde
n
van den
Juuj' 1859) el
1 dielïtok
lgevolge alle vestingen
September 1TG3,trad i111781in dienst,streed t0t aau de A1
,ilàoi
'
0 verloor.lli
j legdedaarna
desgeli
jkstegel dtlTul'
kt
llten tegt
,n de Fran- het lkommandouetter,werd metdetzrang van
schen , ell werd in 1800 bevordtard tot luito veldtuigmeester gepensionth
erd,en overleed te
Vetlnen den zzsten September 1868.
nant-veldmaarsehallt.lu 1805 btlvond l1g zich A'

